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Com o tema “Bordados que contam história”, evento foi aberto, ontem, por João Azevêdo, e segue até 3 de julho no Museu de Arte Contemporânea, em CG. Página 4

Salão do Artesanato é aberto e espera movimentar R$ 1,3 mi

Paraíba entrega, nesta quinta, ‘Honoris Causa’ ao músico alagoano, que em 
entrevista exclusiva, comenta o título e lembra sua relação com o estado. Página 9

Doutor Hermeto Pascoal
Fome atinge 33 milhões de pessoas no Brasil

Planos de saúde 
devem seguir rol 
da ANS, decidem 
ministros do STJ

De acordo com o 2o Inquérito Nacional 
sobre Insegurança Alimentar no 
Contexto da Pandemia de Covid-19, 
divulgado ontem, a fome voltou a 
patamares registrados nos anos 1990.
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Operadoras ganha-
ram, na Justiça, permis-
são para rejeitarem pro-
cedimentos e terapias 
que não estejam na lista 
taxativa.
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“Paraíba Lixo Zero” incentiva utilização 
de arquitetura sustentável e energia 

renovável em políticas e ações públicas.
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n “Para muitos, Calabar não 
cometeu traição. Fez opção pelo 
que acreditava ser o melhor 
para a sua terra e o seu povo”.

Rui Leitão
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n “Os eventos corporativos (...) 
precisam encantar, aproximar e 
facilitar os relacionamentos e os 
negócios”.

Regina Amorim
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Sancionada lei que procura 
reduzir o lixo na natureza

Estado aposta em tecnologia 
para a segurança no São João

forças a postos

Planejamento operacional abrange mais de 170 cidades e aproximadamente 800 eventos em todo o estado. Página 13

Infarto: prefeito 
de Cabedelo deve 
ter alta ainda 
nesta quinta-feira

Vitor Hugo se subme-
teu a um cateterismo de 
urgência e não vai pre-
cisar se afastar do cargo, 
adotando, provisoria-
mente, o trabalho remoto.

Página 14

Programa busca 
reduzir o índice 
de analfabetismo 
na Paraíba

Proposta é elevar, até 
2025, a taxa de alfabe-
tização da população 
para 85,8% e reduzir, 
em 50%, a de analfabe-
tismo funcional.
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

606.816

31.314.513

531.957.734

10.222

667.701

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

CASOS vACINAS APLICADAS

8.856.531

440.339.360

11.882.703.224
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Instituto busca 
promessas dos 
saltos ornamentais 
na Paraíba

Em parceria com a Vila 
Olímpica, Instituto Pro Brasil 
realiza seleção, hoje, com crian-
ças entre 5 e 9 anos. 
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É uma característica singular da Internet ser um universo multifa-
cetado, onde zilhões de conteúdos e diferentes faces estão enredadas 
em um mesmo território. 

Vivenciamos um tempo em que a informação vem tão a jato que é 
inescapável não ter, em modo distinto de intensidade – uns menos, ou-
tros mais – contato com uma narrativa em particular em nosso coti-
diano, seja qual for a sua temática. As questões a serem colocadas são: 
qual a reação que essas narrativas geram nas pessoas, que têm níveis 
de escolaridade e condição social distintas? Como lidamos com essa 
exposição exacerbada de conteúdo? Estamos filtrando as informações 
que nos chegam para separar o que é joio do que é trigo? 

Uma regra primordial do jornalismo é checar se a veracidade da-
quilo que se apresenta como informação, como discurso de uma nar-
rativa em particular, pode ser comprovada. No universo da web, em 
que as pessoas, não necessariamente profissionais da imprensa, dis-
seminam notícias e informações a cada minuto, esse procedimento, 
não raro, é negligenciado. De modo proposital, por má-fé, alguns re-
plicam conteúdos mesmo sabendo-os inverídicos ou, no mínimo, ques-
tionáveis. Outros, por ingenuidade ou por incapacidade de discernir 
a astúcia dos que produziram o conteúdo que estão absorvendo, tam-
bém tendem a replicar uma informação que se traveste de verdadeira.  

Os críticos mais contundentes dizem que a internet é uma ‘terra sem 
lei’. E, de algum modo, têm razão. Em que pese a existência de regra-
mentos já consolidados pela Justiça em relação, por exemplo, ao fun-
cionamento das redes sociais, não é incomum que a disseminação de 
fake news ocorra de forma até acintosa. Na Câmara dos Deputados 
tramita uma proposta – a Lei das Fake News – que pretende estabele-
cer novas normas para o funcionamento de serviços de busca, de re-
des sociais e de aplicativos de troca de mensagens.      

Um fato recente expôs uma prática condenável que ocorre, costu-
meiramente, no mundo virtual: reunidos em imageboard, um tipo de 
fórum de discussão que tem por base a postagem de imagens e textos 
de forma anônima, grupos organizados de direita estão combinando 
estratégias para massacrar adversários políticos. Deliberadamente, 
disseminam notícias falsas contra seus contendores, protegidos pelo 
anonimato – o caso ocorreu em Brasília. Expostos por uma matéria 
jornalística, membros desses grupos começaram a ameaçar de morte 
os jornalistas que a escreveram.     

É urgente a necessidade de o Congresso Nacional criar legislação 
contundente para barrar crimes dessa natureza.

Artigo

O filtro da verdade   
Editorial

Rui leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

Calabar foi um traidor? 
Participei, na terça-feira última, de um 

evento no IPHAEP – Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico do Estado da Paraí-
ba -, em que o tema abordado era o polêmi-
co personagem histórico do período colonial 
no Nordeste, Domingos Calabar, apontado 
pela historiografia portuguesa como um 
“traidor da pátria”. Os palestrantes foram 
a restauradora Piedade Farias, o jornalista 
Ademilson José e o antropólogo Carlos Al-
berto de Azevedo, que brilhantemente pro-
porcionaram um interessante e necessário 
debate sobre o papel por ele desempenha-
do nos conflitos entre os holandeses e a co-
roa portuguesa, no século 17. 

 Essa matéria tem despertado os mais di-
versos questionamentos por parte de his-
toriadores e estudiosos quando se colocam 
contrários aos escritos da época, todos eles 
produzidos por autores portugueses, fazen-
do prevalecer o entendimento de que ele te-
ria cometido um ato de traição, ao optar por 
aderir aos holandeses no confronto estabe-
lecido nas chamadas  “Guerras do Açúcar”. 
Os portugueses não conseguiam aceitar a 
súbita adesão de Calabar às tropas batavas, 
depois de ter lutado ao lado dos colonizado-
res lusitanos. Lamentando a perda daque-
le aliado, decidiram estabelecer a sua con-
dição de traidor. 

 No entanto, para muitos, Calabar não 
cometeu traição. Fez opção pelo que acre-
ditava ser o melhor para a sua terra e o seu 
povo. Em carta dirigida ao governador da 
capitania, Matias de Albuquerque, afirmou 
que passou para o outro lado não como um 
traidor, mas como patriota, por entender 
que os holandeses queriam implantar a li-
berdade no Brasil, enquanto que os portu-
gueses e espanhóis tinham interesse em es-
cravizar o nosso país. 

 Chico Buarque e Ruy Guerra ao escreve-
rem a peça “Calabar – O Elogio da Traição”, 
em 1973, procuram produzir uma ação revi-
sionista do episódio histórico, buscando dis-
cutir qual julgamento seria mais apropriado 
a Calabar, ensejando, inclusive, a indagação 
de qual teria sido a colonização mais inte-

ressante para o Brasil, a portuguesa ou a ho-
landesa. O conceito de “traição” é questio-
nado, a partir da escolha feita por Calabar. 
E os autores contextualizam com a ditadu-
ra que o país vivenciava na época em que a 
peça foi elaborada, ao perguntarem: afinal 
de contas, onde está realmente a traição? A 
analogia era explícita, provocando a confu-
são: onde estão os vilões e os heróis? Quan-
do se sabia que o regime militar premiava 
a traição, os conhecidos “dedos duros”. A fi-
gura de Calabar serviu ao Brasil como exem-
plo de subversão. 

 Calabar amava sua terra e fez a esco-
lha que julgava mais acertada, embora seu 
nome tenha ficado na história definitiva-
mente associado à ideia de traição. A His-
tória precisa ser recontada, no propósito de 
evitar julgamentos injustos. Percebe-se uma 
luta onde se ouvem várias vozes disputan-
do o direito de serem consideradas deten-
toras da “verdade histórica”. Mas é preciso 
que isso ocorra, para que se consiga expli-
car, atacar ou defender as atitudes de Cala-
bar, sem a preocupação em transformar o 
vilão em herói, mas a de encontrar a verda-
de histórica que não seja,  exclusivamente, 
a da sua condenação escrita na versão ofi-
cial dos livros didáticos até então.

Mergulhei, há alguns dias, na história 
da Primeira República e no perfil dos seus 
personagens principais. Se nada tivesse 
acrescido ao meu conhecimento, a leitura 
do primoroso livro de Osvaldo Trigueiro 
de Albuquerque Melo (‘A Política do Meu 
Tempo’), pelo menos serviria para que eu 
mudasse o conceito a respeito de Washin-
gton Luis, o presidente deposto pela Revo-
lução de 1930. Arquivado pela nova ordem 
nascida com a Aliança Liberal, a imagem 
que guardei do antecessor de Getúlio Var-
gas foi a dos livros do curso ginasial, com 
um perfil desabonador traçado pelos vi-
toriosos. 

Osvaldo Trigueiro faz justiça ao último 
representante da política do “café com lei-
te”, um sistema que elegia os presidentes 
do país entre as lideranças de São Paulo e 
Minas Gerais, em regime de revezamen-
to. A força dos partidos e o acordo de seus 
donos, substituía o pronunciamento das 
urnas e ungia o indicado como candida-
to único, quase sempre, pois oposição era 
coisa rara e o voto era de cabresto. Vencia 
sempre o governo. 

Na presidência, Washington Luis con-
firmou sua reputação de administrador 
eficiente e fez valer o seu conceito de que 
“governar é abrir estradas”. Era um ho-
mem incluído no rol dos que nem furtava 
nem deixava furtar, e de nada adiantaram 
as investigações feitas pelo governo que o 
sucedeu, resultando em verdadeiro atesta-
do da sua honorabilidade. Um cidadão ho-
nestíssimo que chegou a devolver os pre-
sentes mandados para uma filha que se 
casava, aceitando, apenas, aqueles envia-
dos pelo seu círculo de amizade.

Meu entusiasmo por Washington Luis 
mudou o rumo desta prosa. Desejava mes-
mo mostrar como era diferente de hoje, os 

apoios políticos recebidos pelos candida-
tos. Primeiro governador da Paraíba de-
pois da redemocratização, eleito em 1947, 
Osvaldo Trigueiro era perrepista desde es-
tudante, quando formou contra a eleição 
de João Suassuna. Candidato, deveria rece-
ber, naturalmente, o apoio do coronel José 
Pereira, em Princesa Isabel. Sendo, porém, 
o coronel, padrinho de batismo de Alcides 
Carneiro,  apoiou seu afilhado. Osvaldo re-
ceberia os votos dos liberais chefiados por 
Nominando Diniz.

Enquanto Osvaldo fazia comício em 
Princesa, outro evento era realizado na 
Lagoa do Parque Solon de Lucena, tendo 
como principal atração o senador Getúlio 
Vargas, do PTB. Por obra de Argemiro de 
Figueiredo, Getúlio veio à Paraíba apoiar 
o candidato da UDN, para surpresa e ir-
ritação do PSD do Presidente Dutra. Vol-
tando do sertão, Osvaldo Trigueiro rece-
beu essa notícia em Campina Grande, e 
de bom grado, acolheu os votos dos pete-
bistas, mesmo sem pedir. Como as coisas 
eram diferentes no passado.

Como era no passado

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador
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“O conceito de 
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escolha feita 
por Calabar
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O governador João Aze-
vêdo esteve, ontem, na Es-
cola Cidadã Integral Depu-
tado Álvaro Gaudêncio de 
Queiroz, no bairro das Mal-
vinas, em Campina Gran-
de, onde acompanhou a Ca-
ravana do Opera Paraíba 
nos bairros. A ação tem o 
objetivo de facilitar ainda 
mais o acesso da popula-
ção ao cadastro de cirurgias 
eletivas já oferecidas pelo 
Governo do Estado nos hos-
pitais integrantes da rede. 

Além das consultas mé-
dicas e marcação de ci-
rurgias, a população tem 
acesso a testes de glicemia, 
aferição de pressão arte-
rial, exames laboratoriais, 
mamografias, vacinação, 
fisioterapia e atendimento 
odontológico. Desde segun-
da até hoje, a ação itineran-
te está percorrendo quatro 
bairros de Campina Gran-
de, começando pelo Con-
junto Habitacional Aluí-
sio Campos, e na sequência 
José Pinheiro, Malvinas e 
Pedregal. Em cada bairro 
são oferecidas 70 mamo-
grafias, 200 exames labora-
toriais, vacinação, testagens 
e consultas médicas.

Em parceria com o Pro-
grama Cidadão, também 
são ofertados gratuitamen-
te a emissão de documen-
tos como RG e Carteira de 
Trabalho digital e fotos 3x4 
para os documentos.

Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual desta-
cou a iniciativa da Saúde 
estadual de realizar a bus-
ca ativa e chegar mais perto 
da população com o atendi-
mento rápido e qualifica-

O governador João Azevê-
do entrega, hoje, em Campi-
na Grande, a hemodinâmica 
do Hospital de Emergência e 
Trauma, equipamento consi-
derado de ponta e fundamen-
tal na recuperação de vítimas 
de infarto, por exemplo. A 
unidade hospitalar será bene-
ficiada, ainda, com um tomó-
grafo 64, também de última 
geração e que possibilita exa-
mes radiológicos com resulta-
dos mais seguros e precisos. 
As ações integram a agenda 
administrativa do gestor es-
tadual, que ainda inaugura 
e visita obras nos municípios 
de Pocinhos, Soledade e Jua-
zeirinho, onde também parti-
cipa da plenária do Orçamen-
to Democrático.

A agenda do chefe do Exe-
cutivo estadual prossegue em 
Pocinhos, onde, às 10h30, visi-
ta obras de pavimentação de 
travessias urbanas, programa 
que tem mudado a realidade 
de pelo menos 178 municí-
pios paraibanos, oferecendo 
mais segurança e qualidade 
de vida à população. 

Já às 12h30, o governador 
João Azevêdo estará no muni-
cípio de Soledade, ocasião em 
que realiza uma visita técnica 
à reforma da Escola Munici-
pal Luiz Gonzaga Burity, em 
convênio com a Prefeitura de 
Soledade. O equipamento fica 
localizado na Rua José Cha-
gas de Brito, no Centro. Logo 

após, visita o ginásio polies-
portivo, localizado na BR-230, 
e o Hospital do município, na 
Rua Horácio da Costa Lima. 

Às 15h30, João Azevêdo 
estará em Junco do Seridó, 
onde visita a obra de constru-
ção da quadra poliesportiva 
da Escola Santo Onofre, em 
convênio com o município. 

O penúltimo compromis-
so administrativo do gover-
nador João Azevêdo será em 
Juazeirinho, onde, às 16h30, 
inaugura a 23ª Área Integrada 
de Segurança Pública (AISP), 
na Praça da Juventude, em 
frente à prefeitura municipal.

ODE em Juazeirinho e Patos
A Secretaria Executiva do 

Orçamento Democrático Es-
tadual realiza, hoje, na cida-
de de Juazeirinho (3ª Região) 
e amanhã, em Patos, audiên-
cia pública regional para elei-
ção de prioridades de inves-
timentos para o próximo ano 
orçamentário e prestação de 
contas do Governo. Represen-
tantes de 36 municípios que 
integram as regiões devem 
participar dessas solenidades.

A audiência de Juazeiri-
nho acontece a partir das 19h, 
no ginásio da Escola Cidadã 
Integral Técnica Deputado 
Genival Matias, e a de Patos, 
também às 19h, no ginásio de 
esportes “O Gelão”, localiza-
do no bairro Jatobá.

Integram a região de Jua-

Governador João Azevêdo acompanhou os trabalhos durante passagem por Campina Grande, ontem

n 

Emissão 
gratuita de 
RG e Carteira 
de Trabalho 
Digital é um 
dos serviços 
ofertados, em 
parceria com 
o Programa 
Cidadão

‘Nem mel  
Nem cabaça’  

Perdas de até  
r$ 1,4 bilhão  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

lideraNças do Psd cumPrem ageNda  
em João Pessoa e camPiNa graNde 

reuNião da base aliada 

“com a força Política de cg” 

comPeNsação questioNável 

Cícero Lucena afirmou que o grupo político alia-
do deverá ser reunir nos próximos dias, mas não 
adiantou a data para que o anúncio oficial da 
chapa seja concretizado. “Não se marca data 
até está tudo regularizado, equalizado. Mas eu 
acredito que logo, logo, teremos essa definição, 
teremos esse anúncio de forma definitiva”. Per-
guntou-se a Cícero ‘o que falta para o casamen-
to’. “Anunciar”, disse, lacônico.   

O governador João Azevêdo (PSB) disse que o 
perfil ideal para a escolha do candidato a vice-
governador na chapa majoritária é de alguém 
que agregue força política. E citou Campina 
Grande: “Queremos ter uma pessoa para en-
grandecer a chapa, fazer com que a disputa 
nessas eleições possa acontecer como é espe-
rado. Com a grande força política que Campina 
Grande tem, não só política, mas econômica, a 
importância que Campina tem”. 

João Azevêdo questionou a forma como o Go-
verno Federal tenta compensar os estados de-
vido às perdas que terão com o ICMS sobre os 
combustíveis – o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, disse que os recursos viriam da venda 
da Eletrobras: “De onde ele garantiu recurso? 
Da venda de uma estatal. Quando acontecerá 
a venda da estatal? O que estamos vendo nova-
mente é uma tentativa de levar a discussão para 
o colo dos governadores”. 

João Azevêdo argumen-
tou ainda que o projeto 
de lei sobre o ICMS que 
tramita no Congresso 
trará prejuízos para os 
estados. “O problema 
do preço do combustível 
é porque a política da 
Petrobras é dolarizada. 
Assim, cada vez que o 
dólar sobe, o preço do 
combustível também 
sobe. Se o projeto for 
aprovado da forma 
como está, a Paraíba 
perderá de R$ 1,1 bilhão 
a R$ 1,4 milhão de recei-
ta, por ano”.  

Eis uma expressão 
que cabe bem à situ-
ação do ex-juiz Sérgio 
Moro. Almejava ser 
pré-candidato a presi-
dente, mas não conse-
guiu apoio dentro do 
União Brasil. Tentou 
transferir seu título 
do Paraná para São 
Paulo, na perspectiva 
de ser candidato a 
senador. Ocorre que 
o TRE-SP rejeitou a 
transferência de domi-
cílio eleitoral. Ou seja: 
não pode concorrer 
por São Paulo.     

É grande a expectativa para a chegada, ama-
nhã, de dois líderes do PSD nacional: o senador 
Rodrigo Pacheco, que está, interinamente, na 
condição de presidente da República, e Gilberto 
Kassab, que comanda o partido, nacionalmente. 
O primeiro fará palestra no 2º Encontro do Conse-
lho Nacional do Poder Legislativo Municipal das 
Capitais, em João Pessoa. Em seguida, ambos 
vão à Campina Grande para abertura do ‘Maior 
São João do Mundo’.

em clima de são João, cícero 
dá um ‘alavaNtú’ Para formação  
de chaPa com aguiNaldo ribeiro 

O prefeito de João Pes-
soa, Cícero Lucena (foto) 
voltou a dizer que a in-
dicação do deputado fe-
deral Aguinaldo Ribeiro 
(PP) para compor a cha-

pa majoritária gover-
nista, na condição 

de pré-candida-
to a senador, já 

está definida, 
faltando ape-
nas marcar 
a data para 
que o anún-

cio seja feito. Indagado se isso estaria próximo 
de ocorrer, reagiu com bom humor e, em clima 
junino, disse que ele, Aguinaldo e o governador 
João Azevêdo (PSB) deverão degustar comidas 
típicas já com a chapa definida: “Só espero que 
a gente possa comer pamonha, canjica e milho 
juntos”, dando a entender que o anúncio deverá 
acontecer no São João. O prefeito refutou a afir-
mação de que Aguinaldo ainda não se colocou 
como pré-candidato ao Senado: “Há muito tem-
po que ele disse isso, com todas as letras”. Deu 
um ‘alavantú’, tradicional marca de quadrilhas 
juninas, oriunda do francês ‘En Avant, Tout’, que 
significa algo como ‘Todos pra frente’.   

Ação consiste em consultas e marcação de cirurgias, entre outros serviços

Caravana do Opera PB faz 
busca ativa nos bairros

em Campina Grande

do. “O Opera Paraíba é um 
programa vencedor porque 
mais de 22 mil cirurgias já 
foram realizadas e estamos 
levando esta ação para os 
bairros, onde o cidadão tem 
o primeiro atendimento, o 
acesso aos exames e é iden-
tificada se há a necessidade 
de cirurgia, já saindo com a 
data marcada do procedi-
mento, mostrando à socie-
dade que o SUS funciona na 
Paraíba”, frisou.

A secretária de estado 
da Saúde, Renata Nóbrega, 
destacou a iniciativa exito-
sa da caravana que deverá 
ser levada a outras cidades 
em breve. “Essa é uma de-
monstração da efetividade 
das nossas ações, amplia-
das, agora, com as buscas 

nos bairros. O nosso obje-
tivo é cuidar da saúde dos 
paraibanos e esse modelo 
será estendido para outros 
municípios, a fim de que o 
maior número de pessoas 
tenha acesso ao atendimen-
to”, disse.

A dona de casa Eliza Oli-
veira aproveitou a caravana 
no bairro onde mora e fez a 
mamografia após três anos 
sem realizar o exame. “Fui 
muito bem atendida e es-
tou muito feliz porque tive 
a oportunidade de realizar 
esse exame que não fiz nos 
últimos anos”, comentou. 

Desde a última segunda-
feira (6), o programa Opera 
Paraíba começou oferecer 
ações de saúde nos bairros 
de Campina Grande. A ação 

já passou pelo Aluísio Cam-
pos, com o registro de mais 
de 500 atendimentos, e no 
José Pinheiro, onde mais de 
mil pessoas foram acolhidas 
pela caravana.

Foto: José Marques/Secom-PB

zeirinho os municípios de As-
sunção, Barra de São Miguel, 
Boa Vista, Cabaceiras, Livra-
mento, Olivedos, Pocinhos, 
São Domingos do Cariri, Sole-
dade, Taperoá e Tenório. E de 
Patos, as cidades de Areia de 
Baraúnas, Cacimba de Areia, 
Cacimbas, Catingueira, Des-
terro, Emas, Junco do Seridó, 
Mãe D Á́gua, Malta, Matu-
réia, Passagem, Patos, Quixa-
ba, Salgadinho, Santa Luzia, 
Santa Terezinha, São José de 
Espinharas, São José do Bon-
fim, São José do Sabugi, São 
Mamede, Teixeira e Várzea.

As audiências do Orça-
mento Democrático voltaram 
a acontecer de forma presen-
cial, com a participação do go-
vernador João Azevêdo e au-
xiliares do governo, nas quais 
a população poderá participar 
e eleger até três prioridades de 
investimentos para subsidiar 
as peças orçamentárias gover-
namentais do próximo ano. O 
chefe do executivo também 
tem prestado contas do gover-
no nas audiências, principal-
mente sobre aquelas priorida-
des eleitas em cada região no 
ciclo do ano passado.

Serviço
n 9h - Entrega de hemodinâmica tomógrafo 64 do Hospital 
de Trauma, na Avenida Floriano Peixoto, 1045, Bairro das Mal-
vinas, em Campina Grande;

n 10h - Visita obra de travessias urbanas, Praça Getúlio Var-
gas, em Pocinhos; 

n 12h30 - Visita ginásio poliesportivo, reforma de escola e Hos-
pital de Soledade, na Rua Horácio da Costa Lima;

n 15h30 - Visita obra de construção da quadra poliesportiva 
da Escola Santo Onofre, em Junco do Seridó, na Rua Vereador 
Elias Coelho; 

n 16h30 - Inauguração da 23ª Área Integrada de Segurança Pú-
blica (AISP), na Praça da Juventude, no Centro de Juazeirinho; 

n 19h - Plenária do Orçamento Democrático Estadual 2022 (3ª 
Região), na Escola Cidadã Integral Técnica Deputado Genival 
Matias, Rua Josefa Neta Freire, em Juazeirinho.

Entrega de equipamentos, obras e ODE
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O governador João Azevêdo 
entregou ontem, o Escritório do 
Governo em Campina Grande. 
O prédio foi totalmente refor-
mado e passou por adequação 
e modernização. O governa-
dor considerou uma conquis-
ta para a cidade e um fortale-
cimento no elo com a Rainha 
da Borborema e toda região 
em torno dela. 

“Estamos felizes por en-
tregar essa importante obra. 
Não medimos esforços para 
que esse instrumento fosse ins-
talado com toda a conjuntu-
ra do nosso Governo. Ela re-
presenta um avanço na nossa 
relação administrativa com a 
cidade”, disse João Azevêdo.

A sede do Governo insta-

O ministro da Defesa, 
Paulo Sérgio Nogueira de 
Oliveira, afirmou ontem, 
que as Forças Armadas es-
tão fazendo de “tudo” para 
localizar o indigenista Bru-
no Araújo Pereira e o jorna-
lista inglês Dom Phillips, na 
região do Vale do Javari, no 

extremo oeste do Amazonas, 
desde que a pasta foi infor-
mada do desaparecimento 
dos dois registrado na últi-
ma segunda-feira (6).

Em audiência pública na 
Câmara dos Deputados, o 
general Paulo Sérgio disse 
desconhecer os motivos do 

desaparecimento e relatou 
que o Vale do Javari, onde os 
dois desapareceram, é uma 
região “crítica”. “Tudo está 
sendo feito”, afirmou o mi-
nistro ao relatar que 150 mi-
litares estão trabalhando nas 
buscas, entre integrantes do 
Exército, da Marinha e da 

Força Área Brasileira. Segun-
do o ministro, o trabalho foi 
determinado “imediatamen-
te” após as primeiras noti-
ficações.

Na segunda-feira, contu-
do, quando o desaparecimen-
to foi noticiado o Exército 
informou que só agiria “me-

diante acionamento por par-
te do Escalão Superior”. “Em 
resposta à demanda sobre o 
caso do desaparecimento de 
um indigenista e um jorna-
lista inglês na região ama-
zônica, o Comando Militar 
da Amazônia (CMA) está em 
condições de cumprir missão 

humanitária de busca e sal-
vamento, como tem feito ao 
longo de sua história, contu-
do as ações serão iniciadas 
mediante acionamento por 
parte do Escalão Superior. 
Agradecemos a confiança 
depositada nas Forças Ar-
madas”, informou.

Paraíba não registra óbito pela doença PEC que proíbe aposentadoria de 
juízes como punição é aprovada

Defesa diz que 150 militares atuam na busca de jornalista e indigenista

A Paraíba não registrou 
nenhum óbito causado pelo 
agravamento do quadro da 
Covid-19 na última atuali-
zação dos dados epidemio-
lógicos, feita ontem pela Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES-PB). Considerando esse 
dado, em comparação com o 
mesmo período no ano pas-
sado, a queda da média mó-
vel de óbitos da Paraíba é de 
99,5%. Analisando a mesma 
data entre 2020 e 2021, o au-

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania 
(CCJ) da Câmara dos Deputa-
dos aprovou ontem, por 39 a 2 
e uma abstenção, a admissibi-
lidade da Proposta de Emen-
da à Constituição que proíbe 
a aposentadoria de magistra-
dos como medida disciplinar.  

O texto da PEC acaba com a 
punição que concede aposen-
tadoria compulsória com sa-
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Evento vai reunir, até o dia 3 de julho, no Museu de Arte Contemporânea, 400 artesãos de várias regiões do estado

Está aberto oficialmen-
te o 34º Salão do Artesana-
to da Paraíba em Campina 
Grande. Cerca de 400 arte-
sãos estão no Museu de Arte 
Contemporânea (MAC/Uni-
facisa), no bairro do Catolé, 
expondo seus produtos que 
já causaram admiração e en-
canto nos primeiros visitan-
tes. A solenidade ocorreu on-
tem à noite, com a presença 
do governador João Azevê-
do e da primeira-dama Ana 
Maria Lins, que é presidente 
de honra do programa.

Pelos corredores peças em 
algodão colorido, bordados, 
crochê, arte em grafite, pe-
ças em madeira, bonecas de 
pano, peças em vidro decora-
das e também em palitos de 
picolé, metal e outras tipolo-
gias davam uma mostra do 
que será o Salão até o próxi-
mo dia 3 de julho.

A 34ª edição tem como tema 
“Bordados que contam his-
tória”, e as artesãs bordadei-
ras são as grandes homena-

Salão do Artesanato é aberto em CG
ArtesAnAto dA PArAíbA

covid-19

lada na Rainha da Borborema 
atenderá o público das 8h às 
16h30. “Vamos todos os me-
ses estar em Campina Gran-
de e cumprir nossa agenda na 
cidade, ocupando esse espa-
ço para despachar com setor 
produtivo, empresários, lide-
ranças políticas e a socieda-
de”, revelou.

O secretário Executivo de 
Estado da Articulação Política, 
João Paulo Freire, lembrou que 
a cidade tem a partir de ago-
ra uma estrutura que faz jus 
a sua importância no Estado.

“Campina Grande recebe 
um grande instrumento para 
trabalhar por todos os paraiba-
nos, em especial, os que moram 
na cidade e no Compartimen-
to da Borborema. Os órgãos 
começam a funcionar de for-
ma imediata no atendimen-

to a todos”, disse o secretário 
de Representação João Pau-
lo Freire.

Foram investidos mais de 
R$ 2,6 milhões na obra que 
começou ainda em 2020. Vá-
rias lideranças políticas esti-
veram presentes na inaugu-
ração do prédio, localizado na 
Estação Velha.

Painel de entrada
Na primeira parte do Escri-

tório, andar térreo, onde estão 
concentrados os órgãos, foi fei-
to um grande painel em grafite 
que ocupa o espaço de toda a 
parede com figuras represen-
tativas de Campina Grande, 
como os tropeiros da Borbore-
ma, trio de forró pé de serra, 
a imagem da catedral Nossa 
Senhora da Conceição, espi-
gas de milho, um galo de cam-

Giovannia Brito 
gibritosilva@hotmail.com

Giovannia Brito 
gibritosilva@hotmail.com

Beatriz Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com
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Escritório na Rainha da Borborema
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pina, um pé de mandacaru e 
flores de algodão.

Órgãos 
No piso térreo do prédio 

foram instalados a Procurado-
ria Geral do Estado, Agência 
de Vigilância Sanitária (Age-
visa), Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente 

(Sudema), Orçamento Demo-
crático, Companhia de Desen-
volvimento da Paraíba (Cinep), 
Gerência Executiva de Con-
trole e Manutenção de Veícu-
los (Gecov), Cartório, Depar-
tamento de Medicina Legal, 
e Fundação Centro Integrado 
de Apoio ao Portador de De-
ficiência (Funad).

Piso superior
No piso superior, vão estar 

o Gabinete do Governador, Vi-
ce-Governadoria, Secretaria de 
Articulação Política, gerência 
da Sudema, redação da Empre-
sa Paraibana de Comunicação 
(EPC), Casa Militar (apoio/es-
critório e alojamento), sala de 
assessoria e recepção. 

No prédio da sede do Escritório do Governo foram instalados vários órgãos do Governo do Estado

mento naquela época foi de 
44,4%. Ao todo, 10.222 pessoas 
foram vítimas do coronavírus 
no estado.

O painel de monitoramen-
to do estado também confir-
mou 321 novos casos da Co-
vid-19, ontem. A última vez 
que a Paraíba contabilizou 
mais de 300 confirmações foi 
há cerca de duas semanas. 
Com os números mais recen-
tes, o estado passa a contabili-
zar 606.819 confirmações em 
todos os municípios paraiba-
nos. A atualização dos dados 
demonstrou que 447.785 pa-

raibanos se recuperaram da 
doença desde o início da pan-
demia e a SES-PB registrou 
ainda 664.221 casos descarta-
dos para o novo coronavírus.

O estado tem, atualmente, 
cerca de 10% dos leitos para o 
tratamento da Covid-19 ocu-
pados, com 51 pessoas inter-
nadas. Fazendo o recorte entre 
leitos de enfermaria e leitos de 
Unidade de Tratamento Inten-
sivo (UTI), esse percentual é de 
10% e 8%, respectivamente. Ao 
total, existem 498 leitos ativos 
em toda a Paraíba, sendo 327 
de enfermaria e 171 de UTI.

geadas. “O artesanato é uma 
riqueza nossa e precisamos 
tratá-lo com cada vez mais 
entusiasmo. Ele integra uma 
cadeia produtiva importante 
do nosso estado. Cada arte-
são se faz presente mostran-
do sua história em uma arte. 
O Governo do Estado é um 
parceiro dos artesãos”, con-
siderou o governador.

A primeira-dama percor-
reu todo o Salão e elogiou as 
peças confeccionadas. Ela 
acredita que o evento será o 
maior já realizado. “Isso vai 
acontecer porque as pessoas 
estavam sem ter essa atração 
do artesanato. Estamos mui-
to felizes em poder ter esse 
evento de volta”, citou.

A estimativa é que sejam 
vendidos mais de R$ 1,3 mi-
lhão durante todo o evento. 
“Estamos convidando as pes-
soas a virem conhecer e com-
prar o que produzimos com 
muito carinho. O Salão é sem-
pre uma grande festa porque 
atrai muitos turistas que tam-
bém vêm curtir o São João de 
Campina”, disse Marlene Nó-
brega Silva, artesã de crochê.

Alimentos
Na parte de alimentos um 

pouco do sabor de cada região 
da Paraíba: rapadura, cocada, 
biscoitos, doces, bolachas, li-
cor, tareco, castanha carame-
lizada, pão de mel e outras 
iguarias. 

“Estamos aqui represen-
tando Jacaraú. Esperamos 
vender para tirar esses dois 
anos que ficamos sem o Salão 
por conta da pandemia”, dis-
se Antônio José de Almeida.

O Salão também conta com 
uma praça de alimentação com 
vários tipos de comidas regio-
nais que podem ser saborea-
das ao som de trios de forró.

O evento é uma realização 
do Programa do Artesana-
to Paraibano (PAP) e Sebrae, 
em parceria com a Unifaci-
sa, Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), entre outros 
parceiros.

Programa de rádio
Amanhã, a Rádio Tabaja-

ra estará presente no evento 
com o programa Tabajara no 
Salão, que vai ao ar todas as 
sextas-feiras das 18h às 19h.34ª edição do Salão do Artesanato abriu as portas, ontem, com a presença do governador João Azevêdo

lário proporcional ao tempo 
de serviço, aplicável a juízes 
acusados de atos de corrup-
ção ou ofensivos à moralida-
de administrativa.

A medida estabelecerá 
pena de perda do cargo a 
juízes que atentarem con-
tra a dignidade, a honra e 
o decoro de suas funções. 
A proposta atribui ao Con-
selho Nacional de Justiça 
(CNJ) a competência de de-
cretar, por decisão adminis-
trativa, a perda do cargo de 

membros do Poder Judiciá-
rio. Atualmente, a exonera-
ção de um juiz só pode se dar 
por decisão judicial transita-
da em julgado.

“O que discutimos aqui 
com muita clareza é se a lei 
vai continuar a punir juízes 
corruptos com férias per-
manentes e vencimentos 
de R$ 38 mil em média ou 
se a gente vai passar a fazer 
justiça? ”, questionou o rela-
tor, deputado Kim Katagui-
ri (União Brasil -SP).
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O governador João Aze-
vêdo sancionou a Lei nº 
12.330/2022, de autoria do 
deputado estadual Adriano 
Galdino, que estabelece a po-
lítica pública “Paraíba Lixo 
Zero, Arquitetura Sustentá-
vel e Energia Renovável”. A 
lei tem por finalidade minimi-
zar o despejo de lixo reciclável 
no meio ambiente, “destinan-
do-o para políticas e ações pú-
blicas na utilização de arqui-
tetura sustentável e energia 
renovável”. O texto foi publi-
cado no Diário Oficial do Es-
tado (DOE) de ontem, passan-
do a ter validade desde então.

Com quase 20 objetivos e 
iniciativas listados no docu-
mento disponível no DOE de 
ontem, o projeto que une sus-
tentabilidade na construção 
civil e o uso de energias re-
nováveis pretende expandir a 
conscientização dos cidadãos, 
ampliar o sistema de coleta se-
letiva no estado, estimular a 
utilização de energias limpas, 
dentre outras coisas.

As ações devem estar ali-
nhadas aos setores da constru-
ção civil, coleta seletiva, arqui-
tetura e demais relacionados, 
bem como ao marketing e áre-
as da comunicação. Além dis-
so, o programa almeja fomen-
tar parcerias com empresas 
do setor privado para a aqui-
sição e instalação dos pontos 
de coleta seletiva, os chama-
dos “ecopontos”. 

Nesse sentido, de unir a 
iniciativa privada ao projeto, 
há planos de fazer com que 
as empresas participem atra-
vés de fundos de investimen-
tos ou de ações conjuntas que 
aumentem a utilização do lixo 
reciclável em diversos aspec-
tos. Um dos principais pontos 
do programa é fazer com que 
itens que são “descartáveis” 
tornem-se produtos reciclá-
veis. Além disso, desenvolver 
também projetos e estudos de 
reaproveitamento do lixo reci-
clável em novas construções 
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Governador João Azevêdo sanciona proposta que prevê a redução do despejo de resíduos no meio ambiente

“Lixo Zero” agora é lei na Paraíba
sustentabilidade

n  
São cerca de 
20 objetivos 
que unem 
sustentabilidade 
na construção 
civil e o uso 
de energias 
renováveis, 
além de ações 
para expandir a 
conscientização 
dos cidadãos, 
ampliar o sistema 
de coleta seletiva 
e estimular a 
utilização de 
energias limpas

Benefícios
Várias ações 

vão incentivar a 
população a adotar 

medidas sustentáveis

de prédios públicos da Para-
íba, estipulando como obri-
gatória a sua utilização. Ou-
tra possibilidade de uso para 
esses recicláveis que deve ser 
considerada é a utilização nas 
próximas construções e ex-
pansões dos conjuntos popu-
lares que já existem.

Para incentivar a popula-
ção a aderir a coleta seletiva e 
reciclagem de lixo, o progra-
ma deverá privilegiar em sor-
teios e entregas de casas po-
pulares, por exemplo, aquele 
cidadão que comprovar que 
destina o seu lixo domiciliar 
para a reciclagem. Também 
há o objetivo de orientar for-
mas e vantagens da socieda-
de civil constituir entidades 
como associações, cooperati-
vas e demais institutos para a 
coleta de lixo reciclável. 

O documento publicado 
no DOE da última quarta-fei-
ra ainda destacou que outras 
iniciativas e objetivos podem 
ser adicionados ao programa, 
desde que estejam alinhados à 
política, a fim de reduzir o des-
carte de lixo e aumentar, con-
sequentemente, a sua reutili-
zação. O texto completo pode 
ser consultado na página do 
Diário Oficial do Estado.

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

Através do QR Code, 
acesse o texto da lei 
“Paraíba Lixo Zero” Ampliar a reciclagem de detritos é uma das metas da “Paraíba Lixo Zero, Arquitetura Sustentável e Energia Renovável”
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promovida pela ses

Aula sobre manejo clínico 
das arboviroses será on-line

Na próxima segunda-fei-
ra (13), a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES-PB), por meio 
da Escola de Saúde Pública 
(ESP-PB), promove uma aula 
on-line sobre o manejo clíni-
co das arborviroses na aten-
ção básica. A atividade, que 
é um dos encaminhamen-
tos da Sala de Situação ativa-
da no final do mês de maio, 
será transmitida às 14h pelo 
canal da ESP-PB no YouTube. 

A qualificação será desti-
nada preferencialmente a mé-
dicos e enfermeiros que atuam 
na atenção básica, consideran-
do o aumento no número de 
casos das arboviroses - den-
gue, zika e chikungunya - em 
todo o estado.

“Temos visto esse cená-
rio bem preocupante das ar-
boviroses na Paraíba quando 
percebemos que só nos pri-
meiros meses de 2022 tivemos 
um número mais de três ve-
zes maior do que o total de ca-

sos em 2021”, declarou o di-
retor-geral da ESP-PB, Felipe 
Proenço.

Dados 
De acordo com o boletim 

epidemiológico nº 06, da SES, 
foram registrados 23.275 ca-
sos prováveis de arboviroses 
desde janeiro até agora, sen-
do 13.568 de dengue, 9.332 de 
chikungunya e 375 de zika. 

Quando comparado ao bo-
letim anterior (nº 05), houve 
um aumento significativo dos 
casos das três arboviroses, sen-
do que o boletim atual regis-
trou 13.568 casos de dengue, 
enquanto no anterior foram 
6.773 casos, um acréscimo de 
100,32%. 

Quanto à chikungunya, no 
boletim atual são 9.332 casos e, 
no anterior, 4.464, o que signifi-
ca um aumento de 109,05%. Já 
a zika, são 375 casos atualmen-
te e 193 casos no boletim pas-
sado, um acréscimo de 94,30%.

Estado terá ponto facultativo nos 
dias de Corpus Christi e São João

decreto

O Governo da Paraíba 
decretou ponto facultativo 
nas repartições públicas es-
taduais no Dia de Corpus 
Christi, celebrado na próxi-
ma quinta-feira (16), e no dia 
24 de junho, Dia de São João, 
devendo ser preservado o 
funcionamento dos serviços 
essenciais. A decisão foi pu-
blicada ontem, no Diário Ofi-
cial do Estado.

O decreto determina ain-
da que os veículos oficiais, 
inclusive os de representa-
ção da administração dire-
ta e indireta do poder exe-
cutivo, sejam recolhidos às 
suas repartições de origem 
ou ao centro administrati-
vo, situado em Jaguaribe, 
após o fim do expediente da 
quinta-feira (23), sendo libe-
rados uma hora antes do iní-
cio do expediente do dia 27 
de junho.

Caso haja necessidade de 
uma liberação excepcional, 
deverá ser autorizado pela 
Casa Militar do Governa-
dor, excetuando-se ambulân-
cias, veículos de fiscalização 
da Secretaria de Estado da 
Segurança e Defesa Social 
(SESDS), das Polícias Civil e 
Militar e da Casa Militar ou 
que estejam a serviço destas.

Significado 
Considerada uma data 

importante para a Igreja Ca-
tólica, o Dia de Corpus Chris-
ti teve início em 1264 com o 
Papa Urbano IV quando ele, 
pretendendo mostrar o signi-
ficado da Eucaristia de parti-
lha, caridade, solidariedade 
e comunhão, inseriu todo o 
povo neste ritual. 

Antigamente, a Eucaristia 
era restrita ao clero. O Papa 
Urbano IV a coloca para as 

outras pessoas, instituin-
do a festa. Na data, os ca-
tólicos têm a tradição de 
confeccionar os tapetes de 
Corpus Christi. O Papa Ur-
bano IV coloca para todo o 
povo esse símbolo de amor 
e devoção que é a Santa Eu-
caristia. O padre Heriber-

to Gomes, da Paróquia São 
José Operário em Cruz das 
Armas, explica o significa-
do de Corpus Christi para 
o cristão. “Nessa celebra-
ção revivemos a Quinta-fei-
ra Santa: a paixão, a morte 
e ressurreição de Jesus - A 
Eucaristia”, finalizou.

Repartições públicas estaduais terão o expediente suspenso 

Foto: Antônio  David/Arquivo Secom-PB
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Com o objetivo de com-
pletar o quadro funcional 
do Hospital Metropolitano 
Dom José Maria Pires, em 
Santa Rita, primeira unida-
de gerenciada pela Fundação 
Paraibana de Gestão em Saú-
de, a PB Saúde publicou um 
novo chamamento na edi-
ção de ontem do Diário Ofi-
cial do Estado (DOE). A lista 
do 5º edital contempla cargos 
de nível médio, técnico e su-
perior, entre candidatos de 
ampla concorrência.

Os mais de 120 profissio-
nais devem enviar os docu-
mentos para admissão, por 
meio do formulário eletrô-
nico: https://respondi.app/
JaBbukNP , das 8h de hoje até 
23h59 do próximo domingo 
(12). De acordo com o dire-
tor administrativo, Girlando 
Gomes, após o envio, os do-
cumentos seguem para a fila 
de conferência, considerando 
os critérios estabelecidos nos 
editais publicados. 

“A cada nova convocação 
o processo tem ocorrido de 
forma mais célere, pois ob-
servamos que os candida-
tos estão munidos da docu-
mentação correta e seguem 
para a realização dos exa-
mes. Todo o contato é reali-
zado pelo setor de Recursos 
Humanos por e-mail e tele-
fone”, comentou.

No site da Fundação 
www.pb.saude.com.br está 
disponível a lista de admis-
são com a relação dos docu-
mentos exigidos. Em caso de 
dúvidas, há ainda uma cen-
tral de atendimento que fun-
ciona de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 16h30, por meio 
do telefone (83) 3229-9103.

O diretor superintenden-
te Daniel Beltrammi frisou 
que nos próximos meses a PB 
Saúde seguirá convocando 
profissionais aprovados no 
concurso para suas novas ati-
vidades. “Iremos fortalecer 
os serviços de cuidados aos 
problemas do coração, como 
o infarto agudo do miocár-
dio, tanto no agreste como no 
Sertão do estado, o que forta-
lecerá ainda mais o SUS pa-
raibano, compromisso da PB 
Saúde e do Governo do Esta-
do da Paraíba”, destacou.

O concurso 001/2021 da 
PB Saúde tem validade de 
24 meses, podendo ser pror-
rogável por mais 24 meses, 
a contar da data de homo-
logação. 

Convocação de aprovados no concurso público foi publicada ontem pela Fundação PB Saúde no Diário Oficial

Mais 120 profissionais são chamados
hospital metropolitano

Sedurb vai mapear construções irregulares
seixas e penha

Um cadastramento dos 
barraqueiros e demais pro-
prietários de construções 
consideradas invasões nas 
praias da Penha e do Seixas 
será realizada pela Secre-
taria de Desenvolvimento 
Urbano de João Pessoa (Se-
durb). O levantamento é o 
primeiro passo para a ela-
boração de um projeto de 
reordenamento das barra-
cas ali instaladas a ser im-
plantado em conjunto com 
a Secretaria de Desenvol-
vimento Urbano (Sedurb) 
e a Secretaria do Meio Am-
biente (Semam). 

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) ajuizou uma 
ação civil pública reque-
rendo a remoção de todas 
as construções irregulares 
(residências, bares, barra-
cas e similares) em áreas da 
União e de dunas, restinga 
e margem de rio, considera-
das de proteção permanen-
te (APP) nas duas praias.

A realização do cadas-
tramento e da aplicação de 
um projeto de readequação 
foi confirmada pela asses-
soria da Secretaria de Pla-
nejamento de João Pessoa. 
Não foram divulgados pra-
zos ou detalhes do que seria 
esse projeto.   

Já a Semam ficou com a 
parte de fiscalizar a exis-
tência de alguma infração 
ambiental como desmata-
mento (inclusive por ocupa-
ção irregular), esgoto e po-
luição sonora. Porém, esse 
órgão ainda não tem outra 
ação prevista em relação a 
demanda do MPF.

Em nota, o MPF infor-
mou que a ação atinge todos 
os estabelecimentos que es-
tiverem em situação irre-
gular não importando se 
são de pequeno ou gran-
de porte. Além disso, de-
clarou que ela não detalha 
quem está em situação irre-
gular e por isso pediu que 
os órgãos públicos façam o 
levantamento de quem está 
inadequado. 

Sudema
A assessoria de impren-

sa da Superintendência de 
Administração do Meio 
Ambiente (Sudema), em 
nota, declarou que tem co-
nhecimento do pedido do 
MPF e já se manifestou no 
processo. O órgão apontou 
que a ação civil pública tem 
como foco áreas localizadas 
em espaços de competência 
da União e do Município de 
João Pessoa.

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Envio
Convocados 

devem enviar a 
documentação a 

partir de hoje por 
meio eletrônico

O MPF também ingres-
sou com ação civil pública 
contra a Associação dos Fis-
cais de Rendas e dos Agentes 
Fiscais do Estado da Paraíba 
(Afrafep) e a Associação Atlé-
tica Banco do Brasil (AABB), 
ambas na Penha, para remo-
ver todas as construções ir-
regulares mantidas em área 
de preservação permanente 
(margem do Rio do Cabelo). 

O órgão também pede re-
paração da área degradada e 
o pagamento de indenização 
por danos morais e materiais 
ao meio ambiente e à coletivi-
dade. “Foi proposta ação ci-
vil pública contra o Condo-
mínio Village Atlântico Sul, 
do Município de João Pessoa 
e da União, também em razão 
de ocupação da APP do Rio 
do Cabelo, situado na Praia 

da Penha.Ainda não há so-
lução definitiva em todos os 
casos, que tramitam na Justi-
ça Federal”, detalhou o texto 
do órgão. 

De acordo com o gerente 
da AABB, Leonardo Matias, 
há mais de três anos, a asso-
ciação foi notificada e desde 
então, a questão está na jus-
tiça para defender a perma-
nência na Penha. “A AABB se-

gue pedindo na Justiça a sua 
permanência. O Rio do Ca-
belo passa na frente da asso-
ciação, mas não é necessária 
a nossa saída porque não es-
tamos causando problemas 
ambientais”, defendeu. 

Até o fechamento des-
ta matéria, a reportagem do 
Jornal A União, não conse-
guiu contato com a direção 
da Afrafep.

Associações também devem ser retiradas

De acordo com a presiden-
te da Associação Comunitá-
ria dos Moradores da Praia 
da Penha, Aline Gouveia, está 
prevista para acontecer ama-
nhã pela manhã uma reunião 
com o procurador da repúbli-
ca, Bruno Galvão (que assinou 
a ação), para discutir a situação 
da população local. Ela explica 
que um dos pontos defendidos 
será a existência de um decreto 
de 1992 que desapropriou em-
preendimentos e deu o direi-
to de posse a 84 famílias e ou-
tro do ano de 2018 relacionado 
a legalização de comunidades 
tradicionais que não podem 
ser retiradas. 

“Estou fazendo o levan-
tamento das documentações 
dos moradores partindo des-
ses dois decretos. Em 1992, o 
decreto deu o direito de pos-
se as 84 famílias das comuni-
dades tradicionais. Na comu-
nidade tradicional, uns vivem 
da pesca e outros dos seus ne-
gócios. No meu restaurante 
mesmo, vivem cinco famílias”, 
apontou.

Segundo ela, muitas pes-
soas realmente avançaram em 
suas construções, mas não é o 
caso das comunidades tradi-
cionais. Desta forma, o intuito 
da reunião é saber qual o real 
motivo da derrubada dessas 
instalações afetando indiví-
duos cujas casas apenas pode-
riam ser ocupadas pelos filhos, 
netos e demais descendentes. 

“Os moradores não estão 
prejudicando o meio ambien-
te. A Penha tem história e a 

maior parte da renda da Penha 
fica no mesmo local. Tem um 
lado que estão fazendo barra-
cas de madeira tentando inva-
dir e devem realmente ser re-
tiradas, mas as pessoas com o 
direito de ficar, não podem pa-
gar por algo que não estão fa-
zendo”, observa.

Preocupação 
Alguns comerciantes des-

sas praias ainda não têm co-
nhecimento do assunto, mas 
defendem que continuarão 
com suas barracas, pois acre-
ditam que ao saírem dali, po-
derão ficar em áreas muito 
distantes, o que talvez redu-
za as vendas. “Disseram que 
os restaurantes na areia estão 
em uma área que é patrimô-
nio da União e estamos preju-
dicando a natureza. Mas, esse 
espaço é também responsabi-
lidade da prefeitura e ela pre-
cisa pensar algo para ajudar 
os barraqueiros”, comentou 
Maria das Neves Oliveira, que 
há 29 anos trabalha na Praia 
dos Seixas.

Ela conta que apesar da 
notificação do MPF, muitos 
não entendem porque estão 
inadequados na praia. Com 
isso, afirma que se a propos-
ta for padronizar as barra-
cas para continuar vendendo 
no Seixas pode ser vantajosa. 
“Precisamos de uma solução, 
já que dizem que precisamos 
ser legalizados”, acrescentou. 

A gerente de uma peixa-
ria no Seixas que preferiu não 
se identificar, comentou que a 

Comerciantes vão se reunir com o MPF

Codisma: inscrições para cursos de idiomas estão abertas
turmas 2022.2

A Cooperativa de Traba-
lho Cultural e Educacional 
Universitária da Paraíba (Co-
disma) está com inscrições 
abertas para novas turmas 
dos cursos de idiomas (semes-
tre 2022.2) com valor promo-
cional. Há turmas que vão do 
básico ao avançado, na mo-
dalidade on-line e presencial.

As inscrições estão sen-
do feitas de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h, na sede 
administrativa da Codisma, 
que fica localizada na Rua 
José Serrano Navarro, 328, 
Castelo Branco (em frente  à 
Caixa Econômica da UFPB). 
A inscrição pode ser feita 
presencial ou pelo seu site: 

www.portalcodisma.com.br 
ou via WhatsApp, através 
da criação de um link de pa-
gamento.

Estão abertas inscrições 
para 10 idiomas: inglês, es-
panhol, italiano, francês, ale-
mão, japonês, russo, man-
darim, libras e português. 
E para cursos preparatórios 

“Esse espaço 
é também 
responsabilidade 
da Prefeitura 
e ela precisa 
pensar algo 
para ajudar os 
barraqueiros

Maria das Neves Oliveira

estrutura do seu restaurante é 
afastada do mar, situação di-
ferente dos comerciantes vi-
zinhos que estariam prejudi-
cando o meio ambiente. “As 
barracas ao meu lado prova-
velmente terão que sair por-
que estão invadindo muito a 
praia.Mas eu acho que não es-
tou irregular”. 

Misali Cordeiro é sócia de 
outro restaurante à beira-mar 
e diz que a possibilidade de 
sair do seu ponto lhe preocu-
pa. “São várias reuniões que 
a associação faz e eu tento fi-
car por dentro do assunto. Mi-
nha família já vem me alertan-
do sobre uma possível saída e 
ainda não sei o que fazer. Mi-
nha barraca fica na praia e não 
na barreira e lá é onde proble-
ma com o meio ambiente é ur-
gente”, opinou. 

Giorgio Gutti, por sua vez, 

é comerciante, mora em um 
loteamento na mesma praia e 
entende que a ação do MPF de-
veria incluir apenas os barra-
queiros e as pessoas que estão 
invadindo o mar. Já os mora-
dores com escritura de com-
pra e venda dos seus imóveis 
precisam ser tratados de for-
ma diferente, já que na práti-
ca estão legalizados. 

“As barracas são diferen-
tes das casas. Seus donos fize-
ram barracas ao longo da costa 
e passaram do limite permiti-
do. Por isso, devem se mudar 
para um espaço mais seguro. 
Estou em loteamento que exis-
te há mais de 40 anos e existe a 
diferença entre aqueles que in-
vadiram e os que compraram, 
muitas vezes sem entender o 
que estava fazendo, mas em-
pregando tudo o que tem nes-
se espaço para sobreviver”, ar-
gumentou. 

O morador acrescenta que 
ele e seus vizinhos estão dis-
poníveis para debater sobre as 
soluções possíveis, para prote-
ger o meio ambiente, obedecer 
a lei e garantir que ninguém 
seja expulso. “As pessoas do 
loteamento não estão atacan-
do o meio ambiente, invadin-
do o mar ou desmatando. Não 
estão dando total atenção ao 
nosso problema nem os do-
cumentos que temos. Se exis-
te um projeto para essa área, 
ninguém pretende atrapalhar, 
mas temos o direito de ser in-
denizados porque temos uma 
história aqui e investimos em 
nossas casas”, pontuou. 

de proficiência para mestra-
do e doutorado (inglês e es-
panhol), inglês para o TOE-
FL, português para concurso 
e para o Enem, conversação, 
raciocínio lógico, matemáti-
ca básica e matemática para 
o Enem.

Para mais informações 
sobre as inscrições dos cur-

sos, os interessados podem li-
gar para os seguintes núme-
ros: 3244-2161/ 99937-0023/ 
99933-2246 (WhatsApp). En-
viar e-mail para: codisma-
coop@gmail.com, ou ainda 
acompanhar a Codisma no 
Instagram: @cooperativa_co-
disma. Ou no facebook: Coo-
perativa Codisma.

Vagas
Cooperativa 

oferece aulas para
10 idiomas

MPF acionou a Justiça com o objetivo de remover as barracas instaladas em áreas consideradas de proteção ambiental

Foto: Evandro Pereira Foto: Evandro Pereira



Polícia Federal realiza operação e prende grupo criminoso que também financiou escola de samba em CG

Tráfico patrocinava time de futebol
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Uma organização crimino-
sa, que comercializava droga 
através de propaganda, com 
“selo de qualidade”, foi presa 
na manhã de ontem duran-
te ação da Polícia Federal, em 
Campina Grande. O delega-
do Carlos Felipe disse que um 
time de futebol amador e uma 
escola de samba teriam sido 
patrocinados pelo grupo. “Es-
tamos avaliando a inovação da 
Orcrim nesse tipo de atividade 
criminosa”, disse.

A Operação Aratanha II 

teve como foco o combate ao 
tráfico de droga na Zona Les-
te de Campina Grande. Fo-
ram cumpridos 12 mandados 
de prisão, sendo que um deles 
contra o líder da organização 
criminosa que já está preso no 
Presídio Federal de Catandu-
va (PR). Também foram cum-
pridos 18 mandados de busca 
e apreensão, sendo 17 na cida-
de paraibana e um em Vitória 
de Santo Antão (PE).

Durante a operação foram 
apreendidos carros, motos, 
apetrechos para fabricação e 
embalagem de drogas, além 
de documentos.

Segundo o delegado Carlos 
Felipe, o grupo também oculta-
va a origem ilícita do dinheiro 
do tráfico e realizava lavagem 
de dinheiro. A organização se-
ria comandada por um assal-
tante de banco e traficante, que 
foi recapturado em abril de 
2020, depois de ter escapado 
do presídio PB1, em uma fuga 
em massa ocorrida em 2018. A 
ação policial contou com 90 po-
liciais federais e 16 integrantes 
da Polícia Militar.

n 

A organização 
criminosa era 
chefiada por 
um homem 
que havia 
fugido do 
Presídio PB1 
em setembro 
de 2018, 
na capital 
paraibana

Armas, drogas, dinheiro e material ilícito foram apreendidos em Campina Grande e Pernambuco

Uma mulher de 30 anos foi 
presa, nessa terça-feira (7), por 
policiais da Delegacia de Re-
pressão a Entorpecentes (DRE), 
no bairro de Mangabeira, em 
João Pessoa. A prisão aconteceu 
no momento que ela recebia 40 
frascos de substâncias anaboli-
zantes pelos Correios.

O delegado Bruno Victor, ti-
tular da DRE, disse que chegou 
ao conhecimento dos agentes 
informações “precisas e passa-

mos a monitorar o caso, resul-
tando na prisão da investiga-
da”, revelou. 

A mulher foi autuada em 
flagrante delito pelas condu-
tas incluídas no parágrafo 
2o do Artigo 273, do Código 
Penal, que trata de uso/ma-
nuseio de substâncias desti-
nadas a fins terapêuticos ou 
medicinais. O delegado in-
formou que as substâncias se-
rão submetidas a exames pe-

riciais no Instituto de Polícia 
Científica (IPC).

Bruno Victor informou que 
os anabolizantes apreendidos 
são substâncias distintas e que 
servem para o ganho de massa 
muscular. Esses produtos, de 
acordo com o delegado, têm a 
venda controlada. As substân-
cias apreendidas são elaboradas 
em laboratórios clandestinos co-
nhecidos como “fundo de quin-
tal”, sem a liberação da Anvisa e 

são vendidas a pessoas que fa-
zem musculação, fisiculturismo 
e para o ganho de massa.

Entre as substâncias apreen-
didas, estão emantato de testos-
terona - trata-se de um esteroide 
anabolizante e andrógeno, que é 
basicamente, uma versão sinté-
tica da testosterona natural que 
nosso corpo produz. E, trembo-
lona - é utilizada na veterinária, 
proporcionando crescimento 
muscular e apetite para o gado.

Mulher é flagrada recebendo anabolizantes
pelos correios

Foto: Ascom/DRE

Os frascos de anabolizantes estavam embalados e seriam entregues à mulher que aguardava o produto na agência dos Correios

A prisão de 11 pessoas e o 
cumprimento de 45 manda-
dos de prisão e busca, que cul-
minaram com a apreensão de 
arma de fogo, munições, dro-
gas, objetos para a comerciali-
zação e embalagens de entor-
pecentes, dinheiro e o resgate 
de animais silvestres, fazem 
parte do resultado da opera-
ção realizada na manhã de on-
tem, pelas forças de segurança 
pública do estado, na cidade de 
Patos, Sertão do estado.

A ação foi focada nos bair-
ros localizados no setor sul da 
cidade, como Jatobá, Monte 
Castelo, Mutirão e Alto da Tu-
biba, sendo realizada por poli-
ciais da Delegacia de Homicí-
dios e Entorpecentes, 3o BPM, 
DRACO, GOE e 4o CBM.

O delegado Paulo Ênio dis-
se que a operação teve como 
objetivo coibir os crimes vio-
lentos, principalmente homi-

Polícia prende envolvidos com assassinatos
preveNção

Máquinas caça-níqueis foram apreendidas na operação

São João
Organização criminosa 

se preparava para 
comercializar drogas 

durante os festejos 
juninos em Patos 
e outras cidades 

do Sertão do estado

cídios e o tráfico de drogas ilí-
citas devido à proximidade dos 
festejos juninos, em Patos (co-
meçam no dia 20) e outras cida-
des da região. Ele revelou que a 
operação “Anates in Aere” teve 
como alvo grupos que prati-

cam homicídios e o tráfico de 
drogas. “Os integrantes são 
bastante violentos”, enfatizou. 

Paulo Ênio garantiu que as 
forças de segurança da região 
de Patos estão empenhadas em 
proporcionar um ambiente de 

paz e tranquilidade durante os 
festejos juninos, tanto no mu-
nicípio, como nas demais loca-
lidades. “Estaremos presentes 
em todos os locais pra propor-
cionar segurança à popula-
ção”, disse.
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Dois integrantes de uma 
organização criminosa, es-
pecializada em furtar e 
adulterar sinais de identi-
ficação de veículos de loca-
doras foram presos, no final 
da tarde de segunda-feira 
(6), em João Pessoa, durante 
uma ação envolvendo poli-
ciais civis da Paraíba, Per-
nambuco e Polícia Rodoviá-
ria Federal.

No local, os policiais 
apreenderam um veículo 
VW Nivus, modelo 2022, 
locado na capital paraiba-
na, no entanto, já estava com 
todos sinais de identificação 
veicular adulterados e com 
documentação falsificada.

Uma impressora de alto 
rendimento e equipamentos 
de informática usados para 
reproduzir documentos ofi-
ciais também foram apreen-
didos com os investigados, 
que são do estado do Acre, 
mas que estavam agindo, 

tanto na Paraíba como tam-
bém em Pernambuco.

De acordo com o delega-
do Carlos Othon, as investi-
gações apontam que a du-
pla presa ostentava gastos 
em hotéis de luxo, viagens 
internacionais, restaurantes 
de alto padrão e até mesmo 
passeios de helicópteros pe-
los principais pontos turís-
ticos da Paraíba, principal-
mente na região do Litoral.

“Investiga-se, ainda, in-
dícios de que esses veículos 
estavam sendo levados para 
a Bolívia, onde seriam tro-
cados por cocaína”, frisou o 
delegado.

Othon informou que os 
presos foram autuados pe-
los crimes de receptação, 
adulteração de veículo au-
tomotor, falsificação de do-
cumento público e organi-
zação criminosa e depois 
recolhidos a carceragem da 
Central de Polícia.

Dupla furtava e vendia 
veículos de locadora

adulteração

Uma operação policial 
foi deflagrada, ontem, com 
o objetivo de cumprir 10 
mandados judiciais, sen-
do quatro de prisão, e seis, 
de busca/apreensão, nos 
municípios de Esperança 
e Montadas, Agreste do 
estado.

Denominada Operação 
Calabria, a ação conjunta 
das polícias Civil e Mili-
tar teve o objetivo de coi-
bir o comércio de armas, 
drogas e munições naque-
la região, além de crimes 
de roubo e associação cri-
minosa. 

Um efetivo de 60 poli-
ciais das duas corporações 
foi empregado na opera-
ção e todos os manda-
dos judiciais foram cum-
pridos. De acordo com o 

delegado Cristiano San-
tana, investigações da Po-
lícia Civil apontam o gru-
po como responsável por 
arrombar a loja de uma 
grande empresa em Espe-
rança, no mês de fevereiro 
deste ano, furtando diver-
sos objetos do local.

“Eles são investigados 
também por violar lojas 
de departamento no mu-
nicípio de Solânea. São to-
dos naturais de Esperan-
ça”, disse Cristiano.

Durante a operação, 
os policiais apreenderam 
uma arma, munições e 
uma quantia em dinheiro. 
As prisões foram comu-
nicadas à Justiça. Mesmo 
com as prisões, o delega-
do informou que as inves-
tigações continuam.

Polícia Civil cumpre 
mandados judiciais

comércio ilegal

O assassinato do estu-
dante João Vitor Fontes 
da Silva, morto dentro de 
uma escola, em João Pes-
soa, continua sendo in-
vestigado pela Delegacia 
de Homicídios da capital. 
Ontem, a delegada Luí-
sa Correia Lima disse que 
várias linhas de hipóte-
ses estão sendo analisadas 
e uma delas é que o estu-
dante pode ter sido morto 
por engano.

Câmeras de seguran-
ça da Escola Cidadã In-
tegral Cineasta Linduar-
te Noronha estão sendo 
analisadas para identifi-
car o suspeito pelo assas-
sinato. O crime aconteceu 
no início da noite do dia 1o 
deste mês.

Estudante 
pode ter sido 
morto por 
engano

iNvestigação
Foto: Ascm/PF
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Elevar a taxa de alfabeti-
zação da população com 15 
anos de idade ou mais para 
85,8%, até o final da vigência 
do Plano Estadual de Educa-
ção (PEE 2015-2025), reduzir 
em 50% a taxa de analfabe-
tismo funcional e garantir 
a continuidade e conclusão 
dos estudos de nível funda-
mental e médio. Este é o ob-
jetivo do Programa Alfabe-
tização PB – Educação de 
Jovens e Adultos, cuja cria-
ção foi publicada na edição 
de ontem (8), do Diário Ofi-
cial. A Medida Provisória 
do Poder Executivo está em 
vigor e a Secretaria de Esta-
do da Educação e da Ciên-
cia e Tecnologia da Paraíba 
(SEECT) tem 180 dias para 
regulamentá-la.

O programa, criado pelo 
governador João Azevêdo, 
vai funcionar em regime de 
colaboração com os muni-
cípios paraibanos, que têm 
maiores índices de analfa-
betismo desse público e que 
aderirem ao programa. Será 
dada atenção especial às co-
munidades de maior vul-
nerabilidade, ou seja, mu-
lheres, população indígena, 
quilombolas, ciganos, LGB-
TQIAP+. 

Em 2020, de acordo com 
o IBGE/PNAD (Pesquisa 
Nacional por Amostragem 
Domiciliar), a Paraíba pos-
suía um total de 16,1% da 
população acima de 15 anos 
analfabeta. “Se colocarmos 
o analfabetismo funcional, 
esse percentual vai para 
mais de 20%, quando soma-
dos os dois. É um número 
altíssimo e temos que atacar 
fortemente para fazer com 
que esses números caiam”, 
afirmou o secretário de Edu-
cação, Cláudio Furtado. Ele 
destacou que a importância 
do programa está em abor-
dar a alfabetização de jo-
vens e adultos, não só os jo-
vens que estão na rede, na 
Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA), mas também pu-
xar os adultos e idosos que 
estão fora da rede de ensino 
para a sala de aula. 

A abordagem será a par-
tir da formação de profes-

Governo institui programa que deve elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos de idade ou mais em 85%

Estado quer reduzir o analfabetismo
previsão Até 2025

sores da EJA voltada para a 
educação de jovens e adul-
tos, já que a formação em 
Pedagogia se volta apenas 
para o trabalho com crian-
ças. “Vamos pegar, para tra-
balhar junto à alfabetização, 
estudantes que ainda estão 
na graduação de Pedago-
gia para essa pessoa se for-
mar e ter experiência com 
educação de jovens e adul-
tos. Também vamos olhar 
para grupos que são invisí-
veis para a sociedade, entre 
eles, os quilombolas, indí-
genas e pessoas que vivem 
abaixo da linha da pobreza”, 
observou. 

Essas medidas, segun-
do Furtado, fazem com que 
a EJA tenha uma parte que 
qualifique as pessoas. Ain-
da segundo ele, educar um 
adulto é diferente de educar 
uma criança. “Temos que fa-
zer com que aquilo se torne 
interessante para o adulto 
participar. Por isso, é preci-
so que haja uma parte vol-
tada para a formação pro-
fissional. É uma formação 
extra para que, além do le-
tramento, ele possa ver que 
aquilo é importante para a 
função que desempenha. 

A expectativa é com cer-
ca de 50 mil jovens e adultos, 
no EJA, que já estão em sala 
de aula, acrescentar mais 
20 mil, de forma que, a cada 
ano, a SEECT consiga tra-
balhar com 70 mil pessoas, 
ou seja, trazendo 20 mil no-
vos alunos para a rede, além 
das 50 mil que já estão. “Isso 
também fazendo um traba-
lho com os municípios onde 
tenhamos números altos de 
analfabetismo. A maior im-
portância do alfabetismo é 
dar cidadania a essas pes-
soas”, disse.

O Governo do Estado vai 
disponibilizar cooperação téc-
nica aos sistemas e redes de 
ensino para alfabetizar e ga-
rantir a permanência dos es-
tudantes jovens, adultos e ido-
sos na rede de ensino. A ideia 
é proporcionar o prossegui-
mento e a conclusão dos es-
tudos nos níveis fundamen-
tal e médio. 

Os municípios participan-
tes deverão se comprometer, 
mediante documento espe-
cífico, com o esforço comum 
de elevar índices de alfabe-
tismo, mensurados por fon-
tes oficiais estaduais ou fede-
rais, desenvolvendo plano de 
ação orientado pelo Alfabeti-
za PB. O programa está pau-
tado no cumprimento do PEE 
quanto às estratégias para o 
alcance da Meta 09, que é ele-
var a taxa de alfabetização de 
pessoas com 15 anos ou mais 
de idade para 85,8% e reduzir 
em 50% a taxa de analfabetis-
mo funcional. 

Além de garantir a oferta 
de alfabetização para jovens, 
adultos e idosos, o Alfabetiza 
PB quer assegurar a continui-
dade dos estudos em níveis 
mais elevados, promovendo o 
acesso à educação como direi-
to de todos, em qualquer mo-
mento da vida. O propósito é 

que haja equidade nos proces-
sos de escolarização para que 
os alunos sejam inseridos pelo 
sistema de ensino conforme 
suas necessidades e peculiari-
dades. Esse sistema, inclusive, 
deverá ser articulado ao mer-
cado de trabalho, oferecendo 
matrículas na forma integrada 
à educação profissional. 

A proposta pedagógica 
irá adotar uma abordagem 
de alfabetização e multiletra-
mentos numa perspectiva de 
mediação de aprendizagem, 
considerando a cultura, a di-
versidade e o protagonismo 
de direitos da Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA) no pro-
cesso de alfabetização, garan-
tindo o direito à educação ao 
longo da vida.

Parcerias e convênios
Conforme a publicação, 

para garantir a execução e 
cumprimento dos objetivos 
do programa Alfabetização 
PB – Educação de Jovens e 
Adultos, a SEECT poderá fir-
mar acordos de cooperação 
técnica, convênios ou contra-
tos com instituições de ensi-
no superior, institutos de ca-
ráter educacional, ONGs ou 
entidades representativas dos 
municípios. 

Poderá ainda definir or-

Programa incentiva conclusão dos estudos

Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

O Programa
Criado pelo governador 

João Azevêdo, vai 
funcionar em regime 

de colaboração com os 
municípios paraibanos 

que têm maiores índices 
de analfabetismo

“Temos que fazer 
com que aquilo se 
torne interessante 
para o adulto 
participar. Por isso, 
é preciso que haja 
uma parte voltada 
para a formação 
profissional

Cláudio Furtado

çamento para execução das 
ações; articular ações de par-
cerias público/privadas para 
apoiar o programa; firmar ter-
mos de cooperação ou insti-
tutos congêneres com a Fun-
dação de Apoio à Pesquisa do 
Estado da Paraíba (Fapesq).

O Alfabetiza PB poderá 
ainda ser integrado a outros 
programas e projetos estadu-
ais e federais para articular 
objetivos, conteúdos e meto-

dologias. Todos os recursos 
para execução do programa 
serão indicados por meio de 
dotação orçamentária do Te-
souro Estadual ou de progra-
mas federais compatíveis. A 
estrutura operacional do pro-
grama Alfabetiza PB - Educa-
ção de Jovens e Adultos será 
definida pela SEECT. 

O conselho consultivo en-
volve, além da SEECT, atra-
vés da Gerência Executiva da 
Educação de Jovens e Adultos 
(GEEJA), as Secretarias de Es-
tado do Desenvolvimento Hu-
mano (SEDH), da Saúde (SES), 
da Administração Penitenciá-
ria (SEAP), através da Gerên-
cia Executiva de Ressocializa-
ção (SEAP), além da Secretaria 
da Mulher e da Diversidade 
Humana (SEMDH). 

Também estão na lista, a 
União Nacional dos Dirigen-
tes Municipais de Educação 
(Undime), Universidade Fe-
derais da Paraíba (UFPB) e 
de Campina Grande (UFCG), 
Universidade Estadual da Pa-
raíba (UEPB), Fórum Estadual 
de Educação de Jovens e Adul-
tos (FEEJA-PB); Comitê Esta-
dual de Educação do Campo, 
e dois representantes dos mo-
vimentos sociais que atuem 
no campo da educação de jo-
vens e adultos. 

O secretário Cláudio Furtado destacou a importância do programa em abordar a alfabetização de jovens e adultos

n 

A abordagem 
será a 
partir da 
formação de 
professores 
da Educação 
de Jovens e 
Adultos (EJA)

Foto: Roberto Guedes

intolerânciA religiosA

Casos tiveram aumento de 
mais de 600% na Paraíba

A ouvidora-geral da Defen-
soria Pública do Estado da Pa-
raíba (DPE-PB), Céu Palmei-
ra, participou, ontem, de uma 
audiência com o presidente da 
Assembleia Legislativa da Pa-
raíba, Adriano Galdino, solici-
tada pelo Fórum Paraibano da 
Diversidade Religiosa. Na oca-
sião, os líderes religiosos entre-
garam ao presidente da AL, 
uma carta dirigida aos parla-
mentares sobre o aumento de 
casos de intolerância religiosa 
registrados no estado, que, afir-
mam, cresceu mais de 600%.

Céu Palmeira representou 
a Coordenadoria de Comba-
te ao Racismo e Proteção das 
Comunidades Indígenas, Qui-
lombolas, Ciganas, Demais Co-
munidades Tradicionais e Into-
lerância Religiosa da DPE-PB, 
coordenada pela defensora pú-
blica Aline Mota. O deputado 

Adriano Galdino ouviu o plei-
to dos representantes do Fó-
rum e informou que vai apre-
sentar a carta em plenário para 
todos os parlamentares. O ob-
jetivo do documento é solici-
tar medidas para promover e 
incentivar o respeito dos direi-
tos humanos e das liberdades 
fundamentais de todos os in-
divíduos e grupos, sem distin-
ção de raça, cor, religião, des-
cendência ou origem nacional 
ou étnica.

O grupo ressaltou que a 
carta deve entrar em vigor au-
tomaticamente após a apre-
sentação na Casa Legislativa. 
De acordo com o coordenador 
do Fórum Paraibano de Di-
versidade Religiosa, Saulo Gi-
menez, o documento foi cons-
truído ao longo de diversas 
audiências públicas realizadas 
pelos representantes.

políticA nAcionAl

Municípios discutem adesão a Plano
A Secretaria de Estado da 

Saúde (SES), por meio da Ge-
rência de Atenção à Saúde, 
promoveu, nessa quarta-fei-
ra (8) pela manhã, uma reu-
nião técnica com os gestores 
de saúde dos 66 municípios 
paraibanos, que dispõem de 
unidades prisionais, para 
abordar a adesão à Política 
Nacional de Atenção Inte-
gral à Saúde aos Privados de 
Liberdade (PNAISP). O en-
contro aconteceu no auditó-
rio da Escola de Saúde Públi-
ca (ESP-PB), em João Pessoa.

Conforme a Portaria nº 
2.298, de 9 de setembro de 
2021, o Plano prevê a libera-
ção de recursos e contrata-
ção de profissionais de saúde 
para trabalharem dentro das 
unidades prisionais, dando 
assistência médica, odonto-
lógica, psicológica às pes-
soas privadas de liberdade. 

Para isso, os municípios pre-
cisam aderir ao Plano e habi-
litar as equipes. 

Na Paraíba, oito unidades 
prisionais (13% do total), ade-
riram ao PNAISP, benefician-
do 2.159 pessoas privadas de 
liberdade. São duas em Cam-
pina Grande e os outros mu-
nicípios, cada um, com uma 
unidade habilitada. São eles: 
Esperança, Piancó, Itabaiana, 
Conceição, São José de Pira-
nhas e João Pessoa, gerencia-
da pelo estado.

“A nossa intenção é au-
mentar essa adesão para que 
as pessoas privadas de liber-
dade recebam toda a assis-
tência que necessitam e pro-
piciar à gestão municipal ou 
estadual o financiamento, 
por parte do Ministério da 
Saúde,  para o custeio des-
sas ações”, disse a gerente de 
Atenção à Saúde da SES, Iza-

bel Sarmento.  
A gerente explicou que 

o Governo do Estado, por 
meio da SES, disponibiliza 
assistência em nove unida-
des prisionais de gestão es-
tadual, beneficiando 4.425 
pessoas privadas de liber-
dade, sendo apenas a de 
João Pessoa custeada pelo 
Ministério da Saúde e as de-
mais 100% custeadas pelo 
estado. São elas: Cajazei-

ras, Patos, Guarabira e San-
ta Rita. 

“É importante que os 
municípios entendam que 
a assistência à saúde den-
tro das unidades prisionais 
é uma responsabilidade dos 
três entes federados, cada 
um fazendo a sua parte e 
sempre procurando recur-
sos para que o serviço seja 
oferecido da melhor forma 
possível”, concluiu.

O encontro aconteceu no auditório da Escola de Saúde Pública

Foto: Secom-PB
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Com exclusividade, 
Hermeto Pascoal
fala sobre a Paraíba 
e o título de ‘Doutor 
Honoris Causa’ 
que a UFPB vai lhe 
conceder hoje

Verdadeiro doutor da música
Cerimônia

Foto: Gabriela Biló/Estadão Conteúdo

“Eu me sinto muito feliz 
da vida, muito lison-
jeado com uma coi-
sa tão linda assim, e 

de repente, na minha vida, aos qua-
se 86 anos de idade. Muito obrigado 
primeiro a Deus e, depois, aos ho-
mens e às mulheres. Esse título sig-
nifica um grande reconhecimento 
pela minha música, principalmen-
te pela minha música, que é a coisa 
que eu mais amo no mundo. Então, 
não tem felicidade maior”. 

A confissão foi feita com exclusi-
vidade para o Jornal A União pelo 
músico alagoano Hermeto Pascoal, 
referindo-se ao título de Doutor Ho-
noris Causa que a Universidade Fe-
deral da Paraíba lhe concede hoje, 
a partir das 18h, na Sala de Con-
certos Radegundis Feitosa, insta-
lada no Centro de Comunicação, 
Turismo e Artes (CCTA), no cam-
pus de João Pessoa. O compositor, 
arranjador e multi-instrumentis-
ta, também conhecido pelo apelido 
de “Bruxo dos Sons”, por causa de 
sua habilidade em transformar ba-
rulhos em música, participará de 
forma remota da solenidade, que 
será transmitida pelo canal do Pro-
grama de Pós-Graduação em Mú-
sica (PPGM) da UFPB no YouTube. 
O evento híbrido integra a progra-
mação do 6° Colóquio de Pesquisa 
Resistência e Diversidade, que será 
encerrado amanhã e cujo objetivo 
é promover a difusão das pesqui-
sas fomentadas no âmbito da uni-
versidade e articular produções ex-
ternas, no intuito de estreitar laços 
entre instituições das regiões Nor-
deste e Norte do país.

O título de Doutor Honoris Cau-
sa concedido pela UFPB a Hermeto 
foi aprovado em junho de 2019, mas 
somente agora será entregue. “Na-
quele ano, nós estávamos viajan-
do, fazendo algumas outras coisas, 
e, depois, veio a pandemia da Co-
vid-19 em 2020 e 2021”, disse o filho 
do músico, Fábio Pascoal, ao justifi-
car esse hiato de tempo. 

O coordenador da Pós-Gradua-
ção em Música da UFPB, professor 
Valério Fiel da Costa, informou que, 
em virtude da agenda muito densa 
de shows, o músico participará vir-
tualmente, através de um telão. “A 

programação da solenidade vai ser 
simples, aberta ao público, e contará 
com as presenças do reitor da UFPB, 
coordenador da Pós-Graduação em 
Música da UFPB, Valdiney Gouveia, 
do diretor de Centro e de mim, como 
proponente da concessão do título, 
cuja ideia foi do servidor e percussio-
nista Denis Bulhões e da professora 
Rinah Souto e eu a acolhi. Na oca-
sião, haverá falas do próprio Herme-
to e do orador do discurso panegíri-
co, que é o discurso de honra, a ser 
proferido remotamente pelo profes-
sor Luiz Costa-Lima Neto, que está 
no Rio de Janeiro. O reitor vai per-
guntar se Hermeto aceita o título, já 
aprovado pela universidade”, expli-
cou o professor Valério.

Durante o evento, a Orquestra 
Sinfônica da Universidade Federal 
da Paraíba (OSUFPB), sob a regên-
cia de Carlos Anísio, tocará o Hino 
Nacional e, depois, ‘Bebê’, músi-
ca de Hermeto. Em virtude do ani-
versário do homenageado, músicos 
também vão apresentar a composi-
ção ‘22 de junho’, peça do ‘Calendá-
rio do Som’, ciclo de 366 peças, cada 
uma dedicada a um dia do ano. 

“Hermeto é uma figura hors con-
cours, acima de qualquer avaliação 
porque é uma referência internacio-
nal, com uma carreira muito gran-
de e que pratica uma música ins-
trumental que circula por formas 
de jazz, mas que ele acrescentou, na 
música dele, elementos da música 
brasileira que são muito marcantes 
e caracterizam o seu trabalho”, ana-
lisou Valério Fiel. “Também é uma 
figura conhecida por ser um gran-
de experimentalista, capaz de fazer 
música com qualquer corpo sono-
ro, com qualquer suporte, e traba-
lha, também, no limite da impro-
visação, que consegue fazer música 
com qualquer coisa, num nível mui-
to alto, e gravou mais de 20 discos, 
tem mais de 600 músicas e que, até 
agora, não tinha recebido essa hon-
raria no Brasil. Ele é um nordesti-
no, como nós, e é uma honra para a 
gente fazer essa homenagem. Nada 
mais justo do que prestar-lhe essa 
homenagem pela sua contribuição 
à cultura brasileira, que repercutiu 
positivamente, inclusive no exterior”, 
afirmou o professor.

A cantora e professora adjunta do 
curso de Letras da UFPB, Rinah Sou-
to, afirmou ser um dia para celebrar 

e homenagear Pascoal, “um ser hu-
mano que transborda música, difun-
de os ritmos brasileiros ao redor do 
mundo e nos convida a vivenciar a 
experiência musical na dimensão do 
sentir, em toda a sua potência e in-
teireza”. Ela explicou que “a ideia de 
atribuição do título de Doutor Hono-
ris Causa a Hermeto Pascoal surgiu 
de um desejo que nutro há muitos 
anos. Um desejo profundo de justiça 
cognitiva, compartilhado com todo 
um corpo coletivo que tem Herme-
to Pascoal e a música universal como 
faróis que nos guiam”.

“Eu sou 100% intuitivo”
Hermeto Pascoal guarda boas 

recordações de sua relação com a 
Paraíba. “Foi maravilhoso, três anos 
de Rádio Tabajara tocando, fazendo 
minha sanfona, tocando com a or-
questra e o maestro Gomes, mara-
vilhoso e saudoso. E, como eu fui 
atendido aí, no começo da minha 
carreira, não tem pagamento maior 
do que esse, não tem coisa tão ma-
ravilhosa, tão linda como isso para 
a minha carreira”, disse ele.

Ao ser indagado sobre seus pró-
ximos projetos, Hermeto confessou 
que adora responder a esse tipo de 
pergunta. “Eu sou 100% intuitivo. 
Eu continuo sempre inédito. As mi-
nhas coisas não são nada premedi-
tadas, são coisas que vêm, sempre, 
do universo. E o universo, o que 
é? Quem é o dono dele? É o dono 
de todos nós, que é Deus. Eu repi-
to sempre isso. Eu faço como faço 
na música”, aponta ele. “Eu repito 
a mesma coisa, com inversões dife-
rentes. Eu digo que aonde estou me 
sinto no lugar que eu gostaria de es-
tar. É por isso que eu faço essa mú-
sica que chamo de ‘música univer-
sal’, porque prima pela qualidade e 
sem nenhum tipo de preconceito”, 
finalizou Hermeto Pascoal.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Experimentalista, o compositor, arranjador 
e multi-instrumentista alagoano também é 
conhecido como o “Bruxo dos Sons”
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Através do QR Code 
acima, acesse o canal 

da PPGM-UFPB

“Eu continuo sempre 
inédito. As minhas 
coisas não são nada 
premeditadas, são coisas 
que vêm, sempre, do 
universo. E o universo, 
o que é? Quem é o dono 
dele? É o dono de todos 
nós, que é Deus. Eu repito 
sempre isso. Eu faço como 
faço na música

Hermeto Pascoal
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José Mário da Silva 
APL – ALCG | colaborador

Artigo

Rádio

‘Espaço Cultural’ toca vencedores 
do 5o Festival de Música da PB

Pouco mais de um mês depois da 
morte do seu filho, Ivandro Cunha 
Lima Filho, vitimado, após inten-
sa luta em favor da vida, pela conta-
minação decorrente da Covid-19, no 
último sábado, dia 28 do recém-fin-
do mês de maio do ano de 2022, foi a 
vez da morte do renomado homem 
público campinense, Ivandro Mou-
ra da Cunha Lima, que, aos 92 anos 
de idade, na companhia dos seus fa-
miliares, saiu do tempo para entrar 
nos umbrais da invisível, misterio-
sa, mas real, eternidade. Enfermo já 
há bastante tempo, e lutando brava-
mente contra os variados males que 
se abateram sobre o seu corpo, o Dou-
tor Ivandro Cunha Lima, como assim 
era tratado em todos os quadrantes 
de Campina Grande, finalmente, par-
tiu, deixando, verdadeiramente, uma 
impreenchível lacuna nas cenas e ce-
nários da cidade de Campina Grande, 
particularmente, as que se gestavam 
no território da atividade política, na 
qual ele pontificou como uma quali-
ficada referência.

Nelson Rodrigues, nome paradig-
mático da literatura brasileira, com es-
pecialidade a que se corporificou no 
campo da dramaturgia, notabilizou-
se, dentre outros aspectos, pela for-
mulação de frases emblemáticas, algu-
mas delas sumamente contundentes, 
tais como: toda unanimidade é burra, 
numa acepção semântica clara de que 
ninguém consegue, no interior das 
conflituosas interações estabelecidas 
pelos seres humanos na vida em socie-
dade, ser alvo de apreciações sempre 
positivas, havendo sempre a inevitável 
emergência do sinal de menos; do dis-
senso; do signo contestador, realidade, 
ao fim e ao cabo, absolutamente nor-
mal, num mundo complexo e contro-
vertido como o é aquele em que todos 
nós habitamos. Pois o Doutor Ivandro 
Cunha Lima conseguiu, pelos singu-
lares e incontestáveis méritos compor-
tamentais de que era portador, contra-
riar o apotegma de Nelson Rodrigues; 
e se configurar numa rara unanimida-
de na seara política paraibana, sempre 
arenosa e pródiga em embates de va-
riada espécie.

Doutor Ivandro Cunha Lima im-
pôs-se como um código onomásti-
co cercado de respeito por todos os 
lados, principalmente, do lado dos 
que lhe fizeram oposição a vida in-
teira, os quais sempre vislumbra-
ram no ilustre campinense, um ad-
versário leal, elegante e vocacionado 
para a arte-ciência da discussão ele-
vada de ideias, cujo indesviável esco-
po sempre foi o de promover o bem 
comum; bem comum esse que deve-
ria ser, continuamente, a teleologia 
suprema do ser-fazer da política; po-
lítica pensada em clave indeclinavel-
mente superior, o que, infelizmente, 
não tem sido a regra, mas sim, mui-
tas vezes, o quase imperceptível es-
paço das solitárias e raras exceções.

No parlamento nacional, tanto na 
Câmara quanto no Senado Federal, 
o Doutor Ivandro Cunha Lima so-
bressaiu-se, com profícua atuação, 
voltada, indesviavelmente, para o 
fomento de discussões de temáticas 
que faziam do Nordeste o ponto de 
partida e de chegada das suas cogita-
ções mais prementes. Por esse viés, o 
Doutor Ivandro Cunha Lima foi uma 
altaneira voz a falar bem alto em Bra-
sília, centro decisório do poder polí-
tico e administrativo do Brasil. Pela 
sua conduta irretocável e lhaneza no 
trato com o outro, particularmente, 
os que integravam plataformas po-
lítico-partidárias distintas da dele, 
o Doutor Ivandro Cunha Lima, rea-
lidade rara de ocorrer no ambiente 
muitas vezes tóxico da política, fre-
quentemente, era alvo de consagra-
dores encômios e confortador reco-
nhecimento do seu peculiar modo 
de ser e de atuar. Um desses consa-
gradores gestos era proveniente do 
jurista, político e tribuno Vital do 
Rêgo, que, mesmo sendo opositor 
político do ilustre campinense, cos-
tumava dizer que quando o cidadão 
saía de casa, no dia da eleição, para 
sufragar o nome do Doutor Ivandro 
Cunha Lima, ele é que se autodiplo-
mava, dado que teria, em Doutor 
Ivandro Cunha Lima, como sempre 
teve um real intérprete dos seus ane-
los, anseios e demandas.

Conciliador emérito no código da 
atividade política cotidiana, o Doutor 
Ivandro, quando da morte do seu pai, 
o senhor Demóstenes Cunha Lima, 
por ser portador de maior idade, viu-
se como o líder de uma família nu-
merosa, que teve em Dona Nenzinha 
Cunha Lima a sua grande e brava 
timoneira. Doutor Ivandro Cunha 
Lima foi um político notabilizado 
por posições firmes e merecedoras de 
aplausos por todos os ângulos por que 
fossem apreciadas. No final da déca-
da de 1990, por ocasião do impactan-
te cisma político que colocou em cam-
pos diametralmente opostos dentro 
de uma mesma legenda partidária, as 
figuras de Ronaldo Cunha Lima e José 
Targino Maranhão, o Doutor Ivandro 
Cunha Lima findou optando pela di-
fícil decisão de sair da vida pública, 
pois sinalizou que jamais subiria no 
palanque de um irmão para comba-
ter um amigo, assim como não subiria 
no palanque de um amigo para com-
bater um irmão.

Eis-nos diante de um rigoroso e in-
declinável código de ética a cercar de 
brilho, por todos os lados, a retilínea 
trajetória de um paradigmático ho-
mem público. Homem culto, cuja for-
mação superior foi obtida na legen-
dária Faculdade de Direito do Recife, 
o Doutor Ivandro Cunha Lima era 
um apreciador da alta literatura; era 
um leitor dos clássicos, das obras pe-
renes da inteligência, sensibilidade e 
imaginação humana, que fundaram 
civilizações e formataram, definiti-
vamente, o imaginário humano. Foi 
esse homem poliédrico que nos dei-
xou na semana passada; e, ao fazê-lo, 
deixou de igual maneira, “um legado 
imortal”, conforme acertada expres-
são do jornalista e confrade Arimatéa 
Souza, em bela crônica que consagrou 
ao Doutor Ivandro Cunha Lima. Par-
te o homem, mas fica o exemplo. Par-
te o homem, mas pereniza-se a histó-
ria que foi construída. Parte o homem, 
mas renova-se a esperança de que a 
política ainda pode ser sinônima de 
vocação autêntica, grandeza moral e 
cativante elevação ética. Doutor Ivan-
dro Cunha Lima que o diga.

Ivandro Cunha Lima –
uma legenda da vida pública paraibana

Realizado pela Funesc e 
editado e apresentado pelo 
jornalista Jãmarrí Nogueira, 
o programa Espaço Cultural de 
hoje, na Rádio Tabajara, vai to-
car os vencedores do 5° Festi-
val de Música da Paraíba, que 
começa a partir das 22h e se-
gue até meia-noite.

Mais uma finalíssima do 
Festival de Música da Paraí-
ba foi realizada, no sábado 
passado, em João Pessoa. A 
quinta edição do evento lo-
tou o Teatro Paulo Pontes e 
teve milhares de acessos nas 
transmissões pelo YouTube 
(com transmissão ainda pela 
TV Assembleia e Rádio Taba-
jara) para acompanhar a dis-
puta dos intérpretes e os tri-
butos a Marinês.

O Voto Popular foi para 
‘Fonte’ (de Felippe Costta). 
Melo conquistou o terceiro 
lugar com a canção ‘O tem-
po dando um nó’. Já ‘Revoa-
da agreste’ garantiu a Anne 
Karolinne e Willames Diniz 
a segunda colocação. O pri-
meiro lugar e o Prêmio de 
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Através do QR Code 
acima, acesse o site oficial 

da Rádio Tabajara

Priscilla Cler recebe o cheque de Milton Dornellas como Melhor Intérprete por ‘Bocaberta’

Melhor Intérprete ficaram 
com ‘Bocaberta’, defendida 
por Priscilla Cler.

Os outros três blocos 
mostrarão os melhores mo-
mentos de três pocket shows 
realizados nas eliminatórias 
e na finalíssima. O primeiro 
deles é o de Gitana Pimentel, 
que aconteceu na primeira 
noite de eliminatórias. O se-
gundo, de Maria Kamylla. E 
o terceiro, de Bella Rayanne 
e Nathália Bellar. Todos com 
repertório voltado para a tra-
jetória de Marinês.

O Festival de Música da 
Paraíba reuniu 30 intérpre-
tes na corrida pelos quase R$ 
30 mil em premiações. O júri 
da final contou com o Maes-
tro Spok, Polly Guimarães e 
Debora Campos.

A edição do Espaço Cultu-
ral pode ser ouvida também 
pelo site oficial da Rádio Ta-
bajara (radiotabajara.pb.gov.
br/radio-ao-vivo/), e, no dia 
seguinte à apresentação, fica 
disponível no canal oficial 
da Funesc no YouTube (/Tv-
Funesc).

Foto: Edson Matos

Colunista colaborador

A Bíblia, o Alcorão, o Torá, o Bhagavad Gita, 
o Mahabharata, o Vedas, o Talmude, o 
Tao Te Ching, o Avestá e muitos outros são 

antigas e sagradas escrituras que atravessam 
milênios, lidas e cultuadas, ensinando e trazendo 
sabedoria à humanidade. A Codificação Espírita 
é bem mais recente, organizada e publicada por 
Allan Kardec, há apenas 165 anos, no dia 18 de 
abril de 1857, em Paris.

De obras e livros sagrados, originaram-se muitas 
religiões, com o objetivo de iluminar mentes e 
ideias, expandir a consciência, tornar o ser humano 
melhor, mais solidário, conectando-o a valores que 
transcendem o efêmero, o mundano, contribuindo 
para sua evolução individual e coletiva.

Quando institucionalizadas, embora 
estruturadas nas escrituras e revelações, as religiões 
sofreram e sofrem deturpações de princípios, 
distorções concernentes às imperfeições humanas, 
condizentes com o estágio evolutivo. Idem ao que 
acontece no campo das instituições sócio-político-
administrativas.

Por sua vez, da mesma maneira alguns líderes 
religiosos foram e continuam a ser passíveis de 
equívocos, principalmente quando misturam 
matérias e interesses pessoais, institucionais, 
econômicos, políticos, às lições de conduta, à 
filosofia e aos ensinamentos dos códigos divinos e 
das sagradas escrituras.

Em qualquer religião, igreja e crença existem 
pessoas boas e pessoas más, justas e equivocadas, 
altruístas e interesseiras. Muitos erros, e até crimes 
foram historicamente cometidos pela intransigência 
de doutrinas que se confundiram com ideias e 
ideais egoístas, preconceituosos, dogmáticos, bem 
distantes das crenças que abraçaram.

Hoje em dia, a política vem se inserindo nas 
atividades religiosas, maculando sua divina e 
verdadeira essência. Faz parte, evidentemente, da 
natureza humana, de seu atual nível evolutivo, pois 
as instituições são organizadas pela humanidade 
e portanto conterão inevitavelmente os mesmos 
defeitos e imperfeições de seus líderes e mentores.

Mas isso jamais deve manchar ou prejudicar 
o que de bom existe nas escrituras, nas religiões, 
nas crenças e atividades místicas cujo objetivo é 
exclusivamente o aperfeiçoamento dos sentimentos 
e das relações humanas. Que esta valiosa e 
histórica herança cultural não seja vítima dos que 
as conduzem sob preceitos ou opiniões individuais, 
momentâneas e efêmeras.

Cinco anos após fundamentar a Doutrina 
Espírita, antevendo que o Espiritismo também 
sofreria tais interferências, Allan Kardec 
recomendou em uma edição da Revue Esprit 
(Revista Espírita, pág. 62), publicada em Paris, 
em 1862:

“Não vos deixeis cair nessa armadilha; afastai 
cuidadosamente de vossas reuniões tudo quanto 
disser respeito à política e às questões irritantes. 
Tais discussões não levarão a nada e apenas 
suscitarão embaraços, enquanto ninguém 
questionará a moral, quando ela for boa. Procurai, 
no Espiritismo, aquilo que vos pode melhorar; eis o 
essencial. Quando os homens forem melhores, as 
reformas sociais verdadeiramente úteis serão uma 
consequência natural”.

À política, às leis e aos códigos civis estão 
sujeitas as gerações que as criaram. Às verdades 
morais, à conduta solidária, estará sujeita a 
consciência de cada um. A lei da época de Cristo 
aplicava o apedrejamento em praça pública às 
mulheres flagradas em adultério. Jesus desafiou 
os códigos vigentes e a hipocrisia de então. Sobre 
a injusta e exploradora política econômica, com 
cobrança de altos impostos, Ele foi inquirido e 
respondeu: “Dai a César o que é de César, a Deus 
o que é de Deus”...

Não misturemos o mundano com o divino. Um 
passa, o outro não.

Germano 
  Romero

A César o que 
é de César

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Imagem: Reprodução

Allan Kardec organizou e publicou ‘A Codificação Espírita’



Depois de um longo período de estiagem, 
nos dias que antecederam a passagem do 
ano novo, ocorreram chuvas em algumas 

partes da Paraíba e, suponho, trouxeram alento e 
esperança para muita gente. Cabaceiras e Arara, 
onde a chuva tem o costume de passar longe, a 
pluviosidade foi além do veranico. 

Observo as chuvas que ocorrem desde março e 
recordo passagens dos romances de José Lins do 
Rego quando aborda sua gente e suas paisagens 
de canaviais, descritas com suavidade poética, 
das muitas que nos deixou, pois contém a alma 
do povo. As cheias do Rio Paraíba andam conosco 
depois da leitura de Menino de Engenho. 

Nos seus romances, José Lins deixou diálogos 
com elementos sociológicos, de alto nível 
psicológico e com linguagem de valor estético 
que representam a emoção do homem do campo, 
daquele que está agarrado à terra, essa gente 
que sente a presença da chuva nos sinais do céu. 
Um tantinho de chuva fecunda com alegria a vida 
desta gente. Basta uma florzinha na beira da 
estrada para que a terra se transforme em coisa 
bonita de se olhar.

Os sinais de chuvas observados no final de 
ano apontaram esperanças, e confirmam os 
prognósticos de que o ano será de fartura no 
campo, pelos roçados cultivados.

As chuvas de agora confirmam os 
prognósticos. Fizeram-me lembrar de 
meu tempo de caboclo do mato quando 
acompanhava meu pai nas experiências 
climáticas e no preparo do roçado.

Como a paisagem das capoeiras, 
serrados e planícies mudou bastante nestas 
cinco décadas, um tempo quando fazíamos 
as experiências de previsão de chuva, e 
dificilmente os presságios não se realizam 
como previstos. Sabe-se que o desmatamento é 
responsável pela redução das chuvas, situação 
que no semiárido se agravou ainda mais do 
que na região abrejada e no litoral.

Sem árvores, os dias ficam mais quentes e 
as tardes mais compridas, tristonhas, quando 
aparece o vento que se afasta apressado do 
Litoral, passa desembestado pelo Brejo, corta as 
cordilheiras da Serra da Borborema, chega ao 
Cariri e segue com destino ao Sertão.

O questionamento é sobre o que vem sendo 
feito para recuperar as áreas degradas e as 
margens de rios, para melhorar as regiões 
destruídas ao golpe da foice. O desmatamento foi 
patrocinado pelo poder público, principalmente 
quando incentivou a pecuária e a expansão da 
cana-de-açúcar em áreas apropriadas para 
outras culturas. 

Olhando a vegetação devastada do Sertão 
e do Brejo, até chegar ao Litoral, sem os pés de 
paus de outrora, a gente sente um desgosto. Sem 
as árvores, as chuvas se encantam. O homem 
deveria estar misturado com a natureza para 
entendê-la e vivê-la, mas atua o contrário. Usa o 
machado para assassinar a natureza, quando 
deveria amá-la e fazê-la procriar. Somente assim 
poderia viver bem. 

A barra de chuva que presenciamos nos dias 
posteriores ao Natal, chegaram em abundância, e 
com a terra úmida, foi quando plantamos nossos 
roçados, nem que tenha sido um espojadouro, 
mas que fez rebrotar as esperanças de outrora. 

As chuvas de março que se repetiram em 
maio, fizeram transbordar açudes, criaram uma 
paisagem como nunca mais tínhamos visto, 
com rios que inundaram baixios, e colocou a 
paisagem onde era desolação.

Crônica 
  Em destaque

Chuva e terra 
úmida

José Nunes - Jornalista
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Colunista colaborador

Começa hoje a 7ª edição do Festival 
Internacional de Cinema LGBTQIA+, em 
formato virtual e gratuito. Serão 27 filmes 
de 19 países diferentes, selecionados para 
dar visibilidade e promover a pauta LGB-
TQIA+ através do cinema até o dia 15. O 
evento tem a correalização da Delega-
ção da União Europeia pelo terceiro ano 
consecutivo e há dois do Sesc São Paulo.

A programação estará disponível na 
plataforma Sesc Digital (sescsp.org.br/
cinemalgbtqia). Todos os filmes terão le-
gendas em português.

A edição deste ano inclui 10 longas e 
17 curtas-metragens. A luta pelos direi-
tos das pessoas LGBTQIA+, a descober-
ta da própria identidade, a homofobia e 
transfobia, o amor na população idosa, a 
luta contra os convencionalismos sociais 
e culturais e o impacto da Covid-19 são 

alguns dos temas trazidos pela seleção 
de filmes deste ano. O evento reafirma 
o compromisso das embaixadas e insti-
tuições participantes com a igualdade e 
a dignidade de todos os seres humanos, 
independentemente da sua orientação se-
xual e identidade de gênero.

Sétima edição do evento audiovisual, internacional e gratuito, vai até o dia 15

Mostra de Cinema começa 
na plataforma Sesc Digital

LGBTQIA+

Através do QR Code 
acima, acesse a 

plataforma
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EM cartaz
ESTREIA

AmoR DE REDEnção (Redeeming 
Love. EUA. Dir: D.J. Caruso. Drama. 16 
anos). No século 19, na Califórnia, a jo-
vem Angel (Abigail Cowen) não sabe o 
que esperar dos homens além de trai-
ção e violência. Na infância, ela foi ven-
dida à prostituição e cresceu sem co-
nhecer os conceitos de amor, respeito 
e consentimento. Ao conhecer Michael 
(Tom Lewis), ela descobrirá o valor de 
um verdadeiro amor. Baseado no ro-
mance homônimo de Francine Rivers. 
CENTERPLEX MAG 2 (leg.): 21h.

ASSASSIno SEm RASTRo (Me-
mory. EUA. Dir: Martin Campbell. Ação 
e Thriller. 16 anos). Alex Lewis (Liam 
Neeson) é um assassino experiente na 
mira do FBI. Quando Alex se recusa a 
concluir um trabalho para uma organi-
zação criminosa, entra em uma missão 
eletrizante para caçar e matar as pes-
soas que o contrataram antes que eles 
ou o agente do FBI Vincent Serra (Guy 
Pearce) o encontrem primeiro. Em meio 
a tudo isso, a memória de Alex come-
ça a vacilar e ele é forçado a questio-
nar todas as suas ações, e, acima de 
tudo, em quem ela confia. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 8: 16h15 (dub.) - 19h (dub.) - 
21h45 (leg.). 

ATé A moRTE - SobREvIvER é A 
mElhoR vIngAnçA (Till Death. EUA. 
Dir: S.K. Dale. Suspense. 16 anos). Uma 
mulher (Megan Fox) é deixada alge-
mada a seu marido morto como par-
te de uma trama de vingança. Incapaz 
de se libertar, ela tem que sobreviver 
quando dois assassinos chegam para 
acabar com ela. CENTERPLEX MAG 
1 (leg.): 18h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 
1 (leg.): 18h; CINÉPOLIS MANAÍRA 8 
(dub.): 13h45.

A hoRA Do DESESpERo (The Des-
perate Hour. EUA. Dir: Phillip Noyce. 
Thriller e Suspense. 14 anos). Uma 
mãe recentemente viúva, Amy Carr 
(Naomi Watts), está fazendo o possível 
para restaurar a normalidade na vida 
de sua filha e de seu filho adolescen-
te em sua pequena cidade do interior. 
Enquanto ela está fazendo sua corri-
da matinal na floresta, ela encontra 
sua cidade no caos quando um tiroteio 
ocorre na escola de seu filho. A quilô-
metros de distância, a pé na floresta 
densa, Amy corre desesperadamente 
contra o tempo para salvar seu filho. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 1: 16h (dub.) - 
20h15 (leg.) - 22h15 (leg.).

ConTInUAção

DoUToR ESTRAnho no mUlTI-
vERSo DA loUCURA (Doctor Strange 
in the Multiverse of Madness. EUA. Dir: 
Sam Raimi. Aventura. 14 anos). Dou-
tor Estranho (Benedict Cumberbatch) 
vai para uma jornada rumo ao desco-
nhecido. Além de receber ajuda de no-
vos aliados místicos e outros já conhe-
cidos (como a Wanda, interpretada 
pela Elizabeth Olsen), o mago da Mar-
vel atravessa as realidades alternati-
vas perigosas dos diversos universos 
para enfrentar um misterioso adversá-
rio. CENTERPLEX MAG 1 (dub.): 17h; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 1 (dub.): 22h15; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 20h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 
13h45 (exceto seg.) - 19h (exceto seg.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 18h15 
- 20h45; CINE SERCLA PARTAGE 4 
(dub.): 15h15 - 17h45 - 20h15.

JURASSIC WoRD: DomínIo (EUA. 
Dir: Colin Trevorrow. Aventura. 12 anos). 
Quatro anos após a destruição da Ilha 
Nublar, os dinossauros agora vivem 
ao lado de humanos em todo o mun-
do. Contudo, nem todos répteis conse-
gue viver em harmonia com a espécie 
humana, trazendo problemas graves. 
Esse frágil equilíbrio remodelará o fu-
turo e determinará, de uma vez por to-
das, se os seres humanos continuarão 
sendo os principais predadores em um 
planeta que agora compartilham com 
as criaturas mais temíveis da histó-
ria em uma nova era. Os ex-funcioná-
rios do parque dos dinossauros, Claire 
(Bryce Dallas Howard) e Owen (Chris 
Pratt) se envolvem nessa problemá-
tica e buscam uma solução, contan-
do com a ajuda dos cientistas expe-
rientes em dinossauros. CENTERPLEX 
MAG 2 (dub.): 18h; CENTERPLEX MAG 

4: 15h45 (dub.) - 20h45 (leg.); CINÉPO-
LIS MANAÍRA 2: 13h30 (dub.) - 16h45 
(leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (leg.): 
14h30 - 17h45 - 21h; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 6 (dub., 3D): 14h - 17h15 - 20h30; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub., 3D): 15h 
- 18h15 - 21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 
9 - MacroXE (3D): 15h30 (dub.) - 18h45 
(dub.) - 22h (leg.); CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 1 (dub., 3D): 15h30 - 18h45 
- 22h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 
(dub.): 14h - 17h15 - 20h30; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 5 (dub., 3D): 13h30 
- 16h45 - 20h; CINE SERCLA TAM-
BIÁ 6: 14h35 (dub.) - 17h25 (leg., 3D) 
- 20h15 (dub.); CINE SERCLA PARTA-
GE 2 (dub.): 17h40 - 20h30 (3D); CINE 
SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 14h20 - 
17h10 - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 
3 (leg.): 15h25. 

Top gUn: mAvERICk (EUA. Dir: 
Joseph Kosinski. Aventura. 12 anos). 
Depois de mais de 30 anos servindo 
a marinha como um dos maiores pilo-
tos de caça, Pete “Maverick” Mitchell 
(Tom Cruise) continua na ativa, se re-
cusando a subir de patente e deixar 
de fazer o que mais gosta, que é voar. 
Enquanto ele treina um grupo de pilo-
tos em formação para uma missão es-
pecial que nenhum “Top Gun” jamais 
participou. CENTERPLEX MAG 1 (dub.): 
20h; CENTERPLEX MAG 3: 15h (dub.) - 
17h45 (leg.) - 20h30 (leg.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 3 (dub.): 14h15 - 17h - 19h45; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 
15h45 - 18h30 - 21h15; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 11 - VIP (leg.): 14h45 - 17h30 - 
20h15; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 
(dub.): 15h15 (exceto seg. e ter.) - 18h15 
(exceto seg. e ter.) - 21h15 (exceto seg. 
e ter.); CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 
15h15 - 18h - 20h30; CINE SERCLA PAR-
TAGE 1 (dub.): 15h; CINE SERCLA PAR-
TAGE 3 (dub.): 18h15 - 20h45. 

Foto: Divulgação

Megan Fox é vítima de um ardil de um vingativo marido no thriller de suspense ‘Até a Morte’

Destaque
Celeiro Criativo inscreve para cursos 
de violão, artes visuais e artesanato

Na capital, o Celeiro Espaço Criativo Cantor Gabriel 
Diniz, administrado pela Secretaria de Educação e Cultura 
(Sedec), está ofertando cursos gratuitos de instrumentos 
musicais, artes e artesanato. As inscrições presenciais 
podem ser feitas até o dia 14, na Av. João Cirilo da Silva,  
850, no Cabo Branco, de segunda à sexta, das 8h às 17h. 
Estão previstos cinco cursos básicos, sendo dois com 
início no dia 20, de Patchwork e Quilting (técnicas de 
bordados), voltado para jovens e adultos, e de violão, a 
partir dos 12 anos. Para o dia 21, serão iniciados as oficinas 
de cerâmica, destinado a pessoas a partir de 15 anos, e 
de artes visuais (pintura sobre relevo), para idosos. No 
dia 30, será iniciada uma segunda turma de violão.
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Paraibanos destacam o legado do percussionista, que morreu aos 38 anos de idade, na última terça-feira

Max Serrano: “Um artista versátil”
Homenagem Póstuma

“Infelizmente, a partida do nos-
so amigo, um rapaz jovem, aconte-
ceu, mas deixou um belo legado. Ele 
é um dos melhores músicos da Pa-
raíba, percussionista de primeira, 
que tocava surdo como ninguém. 
Um grande músico não só do esta-
do, mas do Brasil e que chegou a to-
car com nomes consagrados que vi-
nham para cá. Então, é um cara que 
vai fazer falta em todos os sentidos, 
nos palcos e na vida e o que fica para 
a gente são seus ensinamentos, as 
boas lembranças, a amizade”.

Foi o que declarou a cantora e 
compositora Polyana Resende, re-
ferindo-se ao percussionista Maxi-
millian Costa Serrano, mais conhe-
cido como Max Serrano, integrante 
do grupo Pura Raiz, que morreu de 
infarto aos 38 anos de idade, na últi-
ma terça-feira (7), na cidade de João 
Pessoa. A equipe médica que cuida-
va do artista há uma semana tam-
bém descobriu um AVC hemorrági-
co sofrido pelo músico, cujo corpo 
foi sepultado na manhã de ontem, 
no Cemitério Senhor da Boa Sen-
tença, na capital.

“Quando comecei minha car-
reira solo, Max foi um dos que es-
tavam comigo, nessa trajetória. Co-
mecei minha carreira com samba e 
Max fazia parte dessa minha equi-
pe. Foram bons momentos vividos. 

Ele gravou no meu primeiro disco e 
em discos de outros músicos, como 
Mirandinha, Pura Raiz, Elton Sou-
za, Fernando Macieira e Renata Ar-
ruda, fora que tocou com diversos 
grupos de samba da cidade”, recor-
dou Polyana. “Os nossos momentos 
de música eram de alto astral e de 
alegria e, mesmo ele estando mais 
no fundo do palco, se levantava, 

chamava a galera na palma da mão, 
tinha essa energia de levar o sam-
ba na veia e no coração e comparti-
lhava com todo mundo. Só tenho a 
agradecer pelos bons momentos e 
pelas boas lembranças”, acrescen-
tou a cantora.

Produtor e flautista do Pura 
Raiz, Renan Rezende também la-
mentou a morte do amigo e lem-

brou que, assim como o saudoso 
percussionista, integrava o gru-
po há 15 anos. “Max era alto astral, 
muito para cima, amava o samba 
e era muito respeitado. Sua parti-
da foi muito inesperada, pois ain-
da era jovem e estamos digerindo, 
pois a ficha ainda não caiu”, disse 
ele, acrescentando que, numa for-
ma de homenagear o percussionis-

ta, foi tocado samba durante o veló-
rio e o sepultamento.

“É uma tragédia, porque foi uma 
coisa inesperada e um baque para 
nós”, afirmou o músico Victor Gou-
veia, que criou em 2014 o projeto V. 
G. Samba Entre Amigos, no qual 
Max Serrano também tocava. “A úl-
tima vez que nos apresentamos foi 
no sábado retrasado, no bar de Seu 
Antônio, localizado no bairro do 
Bessa. Em seguida, no mesmo dia, 
ele foi se apresentar com o grupo 
Pura Raiz no Recanto da Cevada, 
nos Bancários”, disse ele.

Victor Gouveia afirmou que 
Max Serrano era agregador no dia 
a dia da banda. “Era um artista ver-
sátil, de muita qualidade e talento 
reconhecido por todos na Paraíba. 
O legado que ele deixa é o de ale-
gria e amor pelo samba, celebran-
do a vida e o amor, pois ele passava 
isso através de suas apresentações”, 
disse o músico.

A banda surgiu em 1996 na capi-
tal paraibana no contexto do gênero, 
a partir das rodas de samba de raiz 
que acontecem nos bairros populares 
da cidade. Desde então, o grupo tem 
se dedicado à produção, valorização 
e difusão do ritmo musical afro-bra-
sileiro que se tornou uma das mais 
significativas manifestações popula-
res. Em fevereiro de 2020, os músicos 
do grupo, inclusive Max Serrano, se 
apresentaram no ‘Palco Tabajara’, na 
Usina Energisa.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

A Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc) abre hoje, às 17h, 
a exposição Esdrúxula é esdrúxula, 
com obras do artista visual espa-
nhol Fernando Clemente. O perío-
do de visitação se estende gratui-
tamente até 10 de julho, no Espaço 
Expositivo Alice Vinagre, localiza-
do no Mezanino 1 do Espaço Cul-
tural José Lins do Rego, na cidade 
de João Pessoa.

O trabalho de Clemente é enqua-
drado em um mundo conceitual ba-
seado na reflexão e na crítica da con-
dição humana, dissipando-a através 
de notas irônicas que vêm à tona 
tanto em suas apresentações ao vivo 
como nas cavilhas íntimas e solitá-
rias da produção de estúdio.

Fernando Clemente nasceu em 
Zaragoza, Espanha. Depois de mo-
rar durante anos em Madri e Paris, 
atualmente vive e trabalha em sua 
cidade natal, onde desenvolve seus 
projetos centrados na arte em vídeo 
em todos os seus aspectos: peças 
monocanal com deformações ilimi-
tadas da imagem, instalações de ví-
deo combinadas com formas tridi-
mensionais, colagem audiovisual 
com filmagens encontradas ou VJ. 
Sem esquecer as origens mais cor-
póreas da escultura ou pintura, o 
artista cria peças multidisciplina-
res nas quais, dependendo das ne-
cessidades expressivas, aplica as 
técnicas e materiais mais adequa-
dos ao projeto.

Já realizou cerca de 40 exposi-
ções coletivas e 10 individuais em 
diferentes lugares. Fora da Espanha, 
já expos em Paris, Toulouse, Nova 
York, Portugal, Inglaterra e Méxi-
co. Participou de festivais como: Us-
van em New York, Bang em Barce-
lona, Periferias em Huesca, Mostra 
de Cine em Sagunt ou Lamosa em 
Cuenca. Clemente foi selecionado ou 
premiado em Zaragoza (Prêmio Ra-
dical dB, Proyectamedia, OpenArt 
Grant ou E-migre Award) e em Ma-
drid (América Late, Franqueados ou 
SeAlquila). 

Formou-se em Escultura na Es-
cola de Arte de Zaragoza e em Ciên-
cias Humanas na Universidade de 
Zaragoza, assim como em Audio-
visuais na École d'Art Montparnas-
se, em Paris.

Nos últimos anos, completou sua 
formação técnica na Etopía, e no Cen-
tro de Tecnologías Avanzadas de Za-
ragoza, e sua formação estética na La 
Casa Encendida e na Espacio Funda-
ción Telefónica em Madrid.

Funesc abre ‘Esdrúxula é esdrúxula’, 
mostra do espanhol Fernando Clemente

exPosição

Obras de Clemente 
(ao lado) são 

enquadradas em um 
mundo conceitual 

baseado na reflexão 
e na crítica da 

condição humana

Imagens: Funesc/Divulgação

Cinema

Filme da PB tem sua trilha 
sonora lançada em álbum

Além de poder conferir o 
longa-metragem Rebento, de 
André Morais, que está em 
cartaz neste mês no Cine Ban-
güê, em João Pessoa, o público 
poderá revisitar a trilha sono-
ra original da produção parai-
bana, que chega hoje às plata-
formas de música em formato 
de álbum.

Numa criação do maestro 
paraibano Eli-Eri Moura, e exe-
cutada por musicistas do es-
tado, todo filme é sublinhado 
musicalmente por um sexte-
to de cordas, um piano e uma 
voz. O álbum é formado por 
sete temas incidentais, que fo-
ram compostos pelo regente es-
pecialmente para o filme.

Vencedor do Kikito de Me-
lhor Trilha Sonora no 49° Fes-
tival de Cinema de Grama-
do, Eli-Eri Moura é doutor em 
Composição pela McGill Uni-
versity no Canadá. Sua obra 
abrange música de concerto e 
música incidental, sendo res-
ponsável pela criação de inú-
meras trilhas para teatro e ci-
nema paraibanos.

Rebento é o primeiro longa-
metragem de ficção do ator, di-
retor e roteirista André Morais. 
Estreou em janeiro de 2018, na 

seleção oficial da Mostra de Ti-
radentes (MG) e foi vencedor 
de 27 prêmios nacionais e in-
ternacionais, entre eles em fes-
tivais da Nova Dehli, na Índia, 
e na Califórnia, EUA.

Após cometer um crime, 
uma mulher (interpretada por 
Ingrid Trigueiro, de Bacurau) 
abandona casa e família em 
busca de um destino desconhe-
cido. Não se sabe quem é ela, 
nem o porquê de tal crime. 

Além de Trigueiro, nomes 
como Zezita Matos (A Histó-
ria da Eternidade) e Fernando 
Teixeira (Baixio das Bestas) inte-
gram o elenco.

Músicas em ‘Rebento’ são assinadas pelo maestro Eli-Eri Moura
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Imagem: Divulgação

Serrano na edição de 2020 do ‘Palco Tabajara’, em João Pessoa: músico estava há 15 anos no grupo de samba Pura Raiz

Foto: Edson Matos

Capa do álbum, que tem sete 
temas incidentais compostos 

pelo regente especialmente 
para o longa-metragem
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O governador João Aze-
vêdo lançou, ontem, em 
Campina Grande, o plane-
jamento operacional da Se-
gurança Pública para o São 
João 2022. O trabalho dos ór-
gãos operativos vai abranger 
mais de 170 municípios em 
aproximadamente 800 even-
tos juninos em todo o estado. 

O governador João Aze-
vêdo entregou, ontem, no 
município de Queimadas, 
a ampliação e construção 
de ginásio e laboratórios da 
Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio Te-
reza Alves de Moura, que 
recebeu investimentos de 
aproximadamente R$ 2,7 
milhões, contemplando cer-
ca de 900 alunos. 

Ele ressaltou o esforço 
do Governo para que as es-
colas ofereçam o melhor en-
sino e infraestrutura. “Nós 
temos um olhar diferencia-
do para a educação, contem-
plando alunos, professores 
e servidores. Do mesmo jei-
to que fizemos em Quei-
madas, mais de 100 escolas 
estaduais estão ganhando 
ginásios, além das parce-

rias que firmamos com os 
municípios para constru-
ção de 60 ginásios e 50 esco-
las. Todos os investimentos 
e compromissos fizeram a 
Paraíba ser reconhecida em 
nível nacional pelo melhor 
ensino remoto porque esta 
política mãe abre as portas 
para a realização de sonhos 
e projetos de vida”, frisou. 

 O deputado federal Wil-
son Santiago elogiou  o in-
vestimento. “Queimadas 
está satisfeita com tudo 
aquilo que foi concretiza-
do no município e na Paraí-
ba”, disse. 

 O deputado estadual 
Doda de Tião elogiou a qua-
lidade da obra. “É uma sa-
tisfação participar dessa 
inauguração tão maravi-
lhosa e agradeço por tudo 

que está sendo feito no nos-
so município. A nova estru-
tura da escola traz confor-
to e faz com que os alunos 
aprendam mais”, comen-
tou. 

 O prefeito de Queima-
das, Carlinhos de Tião, tam-
bém comemorou mais uma 
obra entregue pela gestão 
estadual na cidade. “Essa 
é mais uma ação do gover-
no no município e fico fe-
liz pela qualidade do equi-
pamento, demonstrando 
que o Estado olha pela nos-
sa educação e agradecemos 
pelo trabalho”, falou. 

 Os serviços na unidade 
de ensino contemplaram 
construção de laboratórios, 
almoxarifado, depósito, gi-
násio com vestiários e ar-
quibancada. Ainda foram 

reformados banheiros, oito 
salas de aula, diretoria, re-
feitório, secretaria, sala de 
leitura, sala de professores, 
cozinha e despensa. 

A gestora Edna Gomes 
fez questão de agradecer 
ao governador João Azevê-
do pelo zelo com a educa-
ção pública da Paraíba. “Te-
mos uma gratidão imensa 
por tudo o que a gente re-
cebeu. Falo pela comunida-
de escolar que tem uma es-
tima muito grande por essa 
nova estrutura que recebe-
mos”, declarou. 

 O estudante Renan Fir-
mino também celebrou a 
conquista. “Agradecemos 
ao governador por olhar 
por nós e nos dar uma es-
trutura adequada de ensi-
no”, falou. 

Governador destaca investimentos e valorização das forças que vão garantir tranquilidade para a população

São João com tecnologia e segurança
em campina grande

Fotos: José Marques/Secom-PB

Somente no Parque do Povo, 
o efetivo composto por poli-
ciais militares, civis e bom-
beiros militares vai atender 
uma expectativa de aproxi-
madamente 3 milhões pes-
soas em 31 dias de festa (10 
de junho a 10 de julho).

 Além disso, será disponi-
bilizado o aplicativo São João 
Seguro em que o público do 
Parque do Povo terá acesso, 
utilizando o QR-Code, a to-
dos os pontos de atendimen-
to da Polícia Militar, Polícia 
Civil e Corpo de Bombei-
ros. O código será distribuí-
do em material impresso no 
local da festa e também esta-
rá afixado nos ambientes de 
maior circulação de pessoas, 

a exemplo de restaurantes. 
 Pelo aplicativo, a popu-

lação poderá informar uma 
emergência ou denunciar ir-
regularidades, por mensa-
gem de WhatsApp. Também 
serão disponibilizadas rotas 
para pontos de apoio, como 
hospitais.  

 Para Campina Grande 
ainda serão disponibiliza-
das 36 câmeras corporais, 25 
câmeras fixas de ambiente 
com leitura facial e de placas 
(OCR) no Parque do Povo, e 
três câmeras giratórias de 
maior amplitude, cujas ima-
gens serão transmitidas a 
um Centro Integrado de Mo-
nitoramento. 

A cidade contará com 

videomonitoramento, com 
mais de 200 câmeras entre-
gues pelo Governo do Estado 
e que irão permanecer insta-
ladas após os festejos, a fim 
de auxiliar o trabalho das po-
lícias e bombeiros. A tecnolo-
gia faz parte do investimento 
de R$ 100 milhões em video-
monitoramento para a Segu-
rança Pública, com previsão 
de 1.600 câmeras em funcio-
namento na Paraíba.

 O policiamento será rea-
lizado nas modalidades a 
pé, montada, com motoci-
cletas, grupos especializa-
dos e ainda serão instala-
dos pontos de observação. 
O atendimento ao público 
acontecerá também nas de-

legacias de Polícia Civil, nos 
plantões, delegacias espe-
cializadas e delegacias mó-
veis, incluindo o trabalho de 
enfrentamento da violência 
contra as mulheres. Os bom-
beiros militares terão postos 
de atendimento nas princi-
pais cidades onde há even-
tos juninos e o Grupamen-
to Tático Aéreo (GTA) estará 
pronto para atuar em opera-
ções e de resgates.

 Na ocasião, o governa-
dor João Azevêdo destacou 
os investimentos em tecnolo-
gia e a valorização profissio-
nal para homens e mulheres 
que integram as Forças de 
Segurança, assegurando as 
condições necessárias para 

a realização do trabalho vol-
tado à sociedade. “Nós reali-
zamos avanços importantes, 
o que irá permitir que tenha-
mos um São João seguro e 
tranquilo.

Todos os equipamentos 
que estão à disposição asse-
guram qualidade na presta-
ção dos serviços, demons-
trada pelo compromisso da 
nossa tropa que se destaca 
como a melhor segurança 
pública do Norte/Nordeste, 
apontando que estamos no 
caminho certo”, frisou. 

 O secretário de Estado da 
Segurança e da Defesa So-
cial, Jean Francisco Nunes, 
destacou o esforço para aten-
der os paraibanos e turistas 

em todas as regiões do esta-
do. “Além da mobilização de 
todo nosso efetivo e tecnolo-
gia, contaremos com aerona-
ves, drones, dentre outros 
equipamentos. Além disso, 
esse será o primeiro gran-
de evento em que as nossas 
corporações irão atuar com 
as novas remunerações dos 
plantões-extras e todos estão 
muito entusiasmados e agra-
decidos, nos dando a certeza 
de que daremos uma grande 
resposta à sociedade”, falou. 

 O comandante-geral da 
Polícia Militar, coronel Sér-
gio Fonseca, evidenciou o 

João Azevêdo entrega construção de ginásio e laboratórios 

“ Vamos oferecer um São João seguro e agradeço à tropa 
que demonstra toda a capacidade para cobrir esses 
eventos, se prontificando em sempre servir à sociedade 
e entendendo a importância de mais uma ação que 
vamos realizar

João Azevêdo

xiliares da gestão estadual 
acompanharam o lançamen-
to do planejamento opera-
cional da Segurança Públi-
ca para os festejos juninos 
deste ano.

 Além do envolvimento 
das Polícias Militar, Civil e 
Corpo de Bombeiros, a Ope-
ração São João contará com 
o apoio do sistema prisio-
nal. A Secretaria de Admi-
nistração Penitenciária terá, 
durante todo o mês de junho, 
290 policiais penais em gua-
ritas de unidades prisionais 
em João Pessoa, Santa Rita e 
Campina Grande, para dis-

ponibilizar mais efetivo para 
o policiamento nas ruas. Em 
contrapartida, a Polícia Mili-
tar realizou curso de capaci-
tação com uso de fuzil para 
os policiais penais.

 O Departamento Esta-
dual de Trânsito da Paraíba 
(Detran-PB) estará nas ruas 
com a Operação Lei Seca e 
um efetivo de 50 servidores, 
sete viaturas, dois reboques 
e duas vans, além de etilô-
metros. O trabalho será rea-
lizado em parceria com os ór-
gãos de trânsito municipais, 
Batalhão de Trânsito e Polícia 
Rodoviária Federal.

empenho da tropa para exe-
cutar todo o trabalho planeja-
do para a Operação São João. 

 O comandante-geral do 
Corpo de Bombeiros, coro-
nel Marcelo Araújo, desta-
cou o trabalho integrado das 

Forças de Segurança. “Essa 
integração facilita na comu-
nicação e diálogo. Nós esta-
mos retornando às festivida-
des com todos os militares 
focados na segurança dos 
eventos, com investimentos 

em tecnologia e conscien-
tes da responsabilidade”, co-
mentou. 

 O deputado federal Wil-
son Santiago, os deputados 
estaduais Inácio Falcão e Ri-
cardo Barbosa, além de au-

Governador recebe o carinho de estudante ao entregar ginásio

O governador João Azevêdo inspecionou os equipametos que serão utilizados no suporte às operações de segurança durante os festejos do Maior São João do Mundo, em Campina Grande
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Após sofrer um infarto 
agudo do miocárdio na terça-
feira e ser submetido a um ca-
teterismo de urgência, o pre-
feito de Cabedelo Vitor Hugo 
(União Brasil) já realizou, on-
tem, exames como ecocardio-
grama, entre outros, iniciou 
fisioterapia e seu quadro de 
clínico de saúde é considerado 
bom e estável. As informações 
foram repassadas pela primei-
ra-dama da cidade portuária, 
Daniella Ronconi. De acordo 
com a assessoria do gestor, em 
contato com a equipe médica 
responsável, a previsão é que 
ele tenha alta ainda hoje.  

A primeira-dama de Cabe-
delo desmentiu boatos veicula-
dos ontem em alguns setores 
da imprensa de que o prefei-
to Vitor Hugo teria sido vítima 
de um segundo infarto agudo 
do coração.  

A Prefeitura de João Pes-
soa, por meio da Secretaria 
Executiva da Participação Po-
pular (SEPP), realiza, hoje, a 
penúltima audiência pública 
do programa ‘Você Prefeito’. O 
evento é voltado para os mora-
dores dos bairros e comunida-
des das 9ª e 10ª Regiões e vai 
acontecer na Escola Municipal 
Bilíngue Dom José Maria Pi-
res, no Alto do Mateus, a par-
tir das 18h30.

Com a presença de gestores 
que compõem a Prefeitura de 
João Pessoa, as audiências têm 
sido um espaço de amplo for-
talecimento do diálogo entre 
população e gestão. De acor-
do com o secretário da Partici-
pação Popular, Thiago Diniz, é 
um momento de celebrar a de-
mocracia participativa.

“Este é o desejo de todos 
que fazem essa gestão, de fa-
zer com que a população cons-
trua a cidade de forma irmana-
da, coletiva. As audiências se 
constituem como este espaço 
onde todos podem dar suges-
tões, fazer suas críticas e, tam-
bém, ouvir o que a gestão tem 
a dizer. É uma festa da demo-
cracia participativa”, afirmou.

 O morador pode eleger três 

políticas públicas que ache ne-
cessária para o local onde vive. 
O resultado é apresentado ao 
final de cada audiência. A vo-
tação, este ano, acontece de 
forma on-line, através do link: 
joaopessoa.pb.gov.br/vocepre-
feito/. Para votar, basta cadas-
trar o CPF.

 Os bairros que compõem a 
9ª Região são Alto do Mateus, 
Ilha do Bispo, Bairro dos No-
vais, Centro Histórico, Vara-
douro. As comunidades são: 
Distrito Mecânico, Beira da 
Linha, Com. 5 de Junho, Jura-
cy Palhano, São Judas Tadeu, 
Miramangue, Jardim Môni-
ca, Aratu, Rua da Lama, Tan-
que, Av. Nova Liberdade, José 
Félix, Coronel Bento, Cícero 
Moura, Bola na Rede, Ninho 
da Perua, Campo da Alvora-
da, Porto do Capim, Praça 15 de 
Novembro, Vila Nassau, Tra-
pixe, Renascer I, Santa Emília 
de Rodat e Saturnino de Brito, 
Cabral Batista.

Já os bairros que fazem par-
te da 10ª Região são Roger, 
Tambiá, Treze de Maio. E as co-
munidades são Asa Branca, do 
S, Felipéia, Vila Japonesa, Ria-
chinho, Terra do Nunca e Bu-
raco da Jia, Cabeça de Burro.

O 2º Encontro do Conse-
lho Nacional do Poder Legis-
lativo Municipal das Capi-
tais (Conalec), e o 1º Encontro 
Paraibano de Câmaras Mu-
nicipais começaram ontem, 
simultaneamente, no Cen-
tro Cultural Ariano Suassu-
na, no Tribunal de Contas do 
Estado (TCE). Voltados para 
a atuação dos vereadores, 
os eventos são promovidos 
pela Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP). Autori-
dades de todo o Brasil e da 
Paraíba se reúnem até ama-
nhã para discutir os atuais 
desafios dos legislativos mu-
nicipais.

O Conalec, presidido na-
cionalmente pelo vereador 
Dinho Dowsley (Avante), é 
uma entidade que visa ge-
rar maior representativi-
dade às Casas Legislativas, 
bem como discutir e bus-
car soluções para dificulda-
des comuns. “O Conalec foi 
criado justamente para isto, 
para fortalecer os municí-
pios. As Câmaras munici-
pais não têm representação 
jurídica, são sempre um bra-
ço do Executivo. E o Conalec, 

agora, sim, tem representa-
ção no Congresso Nacional, 
na Câmara dos Deputados, 
no Supremo Tribunal Fede-
ral”, ressaltou Dinho.

Vereadores de todo o 
país, no 2º Encontro do Co-
nalec, terão a oportunidade 
de tratar sobre temas refe-
rentes à modernização das 
casas legislativas, comuni-
cação e transparência. Nes-
te ano, além das capitais, re-
presentantes das principais 
cidades do país também fo-
ram convidados.

Entre os palestrantes 
confirmados  para o evento 
está o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 
que ministrará a palestra 
“Aspectos políticos e econô-
micos que impactam a so-
ciedade brasileira e a neces-
sidade de Reformas”; ainda, 
o publicitário Láuriston Pi-
nheiro abordará “#Hashta-
gConecta: Transparência, 
Plataformas e Desafios Co-
municacionais dos Legisla-
tivos do Século XXI”; o ad-
vogado da União, Fernando 
Baltar, falará sobre “O desa-
fio das Câmaras Municipais 

A Paraíba finalmente ga-
nhou um estatuto destinado 
às pessoas com Transtornos 
no Espectro Autista (TEA). 
Ontem, a Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Redação da 
Assembleia Legislativa da Pa-
raíba aprovou, por unanimi-
dade, um projeto, de autoria 
do deputado Trócolli Júnior 
(Podemos), que cria o Estatuto 
da Pessoa com Transtorno no 
Espectro Autista no Estado.

Emocionado, o deputa-
do Trócolli Júnior disse que 
o projeto visa garantir e pro-
mover os direitos das pes-
soas com Transtorno no Es-
pectro Autista (TEA), além 
da inclusão social plena e 
efetiva de autistas e acesso 
prioritário aos serviços pú-

“Venho aqui tranquilizar 
a todos que Vitor não sofreu 
um segundo infarto. Ele está 
bem. Se submeteu a um pro-
cedimento ontem (terça-feira). 
Hoje pela manhã (ontem) fez 
um eco, que confirmou que 
está tudo bem. Iniciou tam-
bém a sua fisioterapia e venho 
tranquilizar o coração de vo-
cês. Agradeço as mensagens 
de carinho, apoio e principal-
mente as orações”, explicou a 
primeira-dama.  

O prefeito de Cabedelo, Vi-
tor Hugo Castelliano, tem 48 
anos e sofreu um infarto agu-
do do miocárdio e foi subme-
tido a uma angioplastia co-
ronariana na noite da última 
terça-feira. O procedimento 
foi realizado no hospital Me-
mórial Sâo Francisco, no bair-
ro da Torre, em João Pessoa.

De acordo com o último 
boletim médico, o estado de 
saúde dele é estável. A nota 
do hospital diz ainda que Vi-

tor Hugo foi admitido ainda na 
noite da terça-feira e que um 
cateterismo cardíaco detectou 
uma obstrução na principal 
artéria do coração. Segundo 
a nota, um stent foi implanta-
do no gestor, o que garantiu a 

normalização do fluxo coro-
nariano.

Por causa do infarto agu-
do do miocárdio, que requer 
cuidados especiais da equipe 
médica, o prefeito de Cabede-
lo, Vitor Hugo, seguirá inter-
nado na unidade hospitalar, 
até o dia hoje, devendo rece-
ber alta médica ainda nesta 
quinta-feira.

 Por estar na jurisdição da 
área metropolitana da Gran-
de João Pessoa e podendo des-
pachar de forma eletrônica de 
onde esteja, o prefeito não pre-
cisou passar a administração 
da cidade para o presidente da 
Câmara Municipal de Cabede-
lo, vereador André Coutinho 
(União Brasil). 

 O vice-prefeito, Mersinho 
Lucena (Progressistas) está im-
pedido de assumir o cargo por 
ser pré-candidato a deputado 
federal. Caso tomasse posse, 
se fosse necessário, ele se tor-
naria inelegível. 

Trabalho
Por estar na 

jurisdição da área 
metropolitana, o 
prefeito não vai 

tirar licença

Comissão da Assembleia aprova estatuto de pessoas com TEA
inclusão social

Após cateterismo, prefeito de Cabedelo fez novos exames e iniciou fisioterapia; ele não vai se afastar do cargo 

Vitor Hugo se recupera de infarto
fora de perigo

Vitor Hugo continuará trabalhando de forma remota

Penúltima audiência do 
‘Você Prefeito’ será hoje 

Evento do Conselho Nacional do Poder 
Legislativo Municipal começa em JP

joão pessoa atuação dos vereadores

frente à implantação da nova 
Lei de Licitações”; e Fernan-
do Catão, presidente do Tri-
bunal de Contas da Paraíba 
(TCE-PB), realizará a última 
palestra acerca do tema “Com-
pliance, Finanças Públicas e o 
Papel Fiscalizador das Câma-
ras Municipais”.

Parlamentares dos 223 mu-
nicípios paraibanos poderão 
participar de palestras e ofi-
cinas voltadas à realidade lo-
cal. A ideia de promover um 
encontro paraibano durante o 
evento nacional surgiu da ne-
cessidade de contribuir com 

o aperfeiçoamento dos legis-
lativos municipais do Estado.

Um dos temas abordados 
na ocasião será “Vigência do 
E-social e suas consequências 
para o orçamento legislativo”, 
que terá como palestrante o 
professor e contador público 
com pós-graduação em Ges-
tão estratégica pela FGV, Gilvan 
Dantas.; além disso, serão trata-
das as “competências” para le-
gislar com eficiência, com pa-
lestra do vereador da capital e 
ex-presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Secional 
Paraíba, Odon Bezerra.

Dinho Dowsley (Avante) presidirá o evento dos vereadores

blicos como saúde e edu-
cação.

 “A implantação, coor-
denação e acompanhamen-
to das medidas necessárias 
para efetivação dos direitos 

assegurados no Estatuto fi-
cará a cargo do órgão com-
petente do Poder Executivo, 
que deverá contar com a in-
dispensável contribuição de 
entidades da sociedade ci-

vil e da OAB”, diz trecho do 
Projeto.

A matéria segue agora 
para ser apreciada pelo Ple-
nário da Casa de Epitácio Pes-
soa e se aprovado, o projeto de 

lei receberá o nome de “Lei 
Alexandre Dardenne”, em ho-
menagem a Alexandre Moura 
Andrade Magalhães Darden-
ne, criança de 9 anos, diagnos-
ticada com Espectro do Au-
tismo, que faleceu em março 
deste ano em virtude de aci-
dente com um balão de látex 
(bexiga). Mesmo após a mor-
te do garoto, sua família con-
tinua lutando e defendendo o 
acesso aos direitos e qualida-
de de vida das pessoas com 
deficiência.

A CCJ também aprovou 
Projeto que reconhece os por-
tadores de fibromialgia como 
pessoas com deficiência em 
âmbito da Paraíba. A propos-
ta apresentada pelo deputado 
Wilson Filho (Republicanos) 

estabelece que as pessoas que 
possuem Fibromialgia serão 
consideradas possuidoras de 
impedimentos de longo pra-
zo de natureza física. 

“Levando em considera-
ção que elas podem obstruir 
a participação plena e efetiva 
na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pes-
soas e acrescenta ainda que 
estas devem ter assegurados 
os mesmos direitos e garan-
tias das pessoas com deficiên-
cia”, diz trecho do documento.

Participaram da sessão da 
CCJ, ontem, os deputados Ri-
cardo Barbosa (PSB), Ander-
son Monteiro (MDB), Hervázio 
Bezerra(PSB), Jutay Meneses 
(Republicanos) e Wallber Vir-
golino (PL).

Projeto para poessoas com Transtornos no Espectro Autista (TEA) foi aprovado em sessão remota

Foto: Secom/Cabedelo

Foto: CMJP

Foto: Secom

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br
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Governadores estão em Brasília para buscar uma alternativa ao PLP 18 e alertam para possível crise fiscal

Estados negociam com senadores
limitação do icms

A busca por uma saída 
para conter os altos preços dos 
combustíveis sem prejudicar 
a receita dos estados e muni-
cípios do país fez com que se-
nadores e governadores se re-
unissem ontem, em Brasília. 
Os representantes dos estados 
alertam para desequilíbrio fis-
cal, caso ocorra a aprovação do 
Projeto de Lei Complemen-
tar (PLP) 18/22, que torna es-
senciais os serviços de com-
bustíveis e limita a cobrança 
do ICMS em até 17%. Os go-
vernadores querem negociar 
com o relator uma forma de 
incluir no parecer uma com-
pensação imediata pela redu-
ção do ICMS.

O governador da Bahia, Rui 
Costa (PT), participou da reu-
nião e ressaltou que a proposta 
do governo Bolsonaro vai reti-
rar recursos da saúde, da edu-
cação e da segurança para ga-
rantir altos lucros da Petrobras, 
das importadoras de petróleo e 
das distribuidoras. 

“O ICMS sobre o óleo 
diesel está congelado desde 
novembro do ano passado, 
quando o combustível estava 
custando R$ 4,90, e hoje já está 
R$ 7. Essa diferença foi para o 
bolso de quem? O consumi-
dor se beneficiou? Claro que 
não. Obviamente todos que-
rem a redução dos preços, mas 
o problema é escolher o cami-
nho mais eficaz para esse ob-
jetivo. Esse caminho escolhido 
pelo governo não trará bene-
fícios aos cidadãos”, avaliou. 

O governador de Mato 

Grosso, Mauro Mendes, disse 
temer uma grave crise fiscal e 
lembrou que prefeituras e go-
vernos estaduais têm obras e 
serviços contratados com base 
numa estimativa financeira 
que não pode ser alterada de 
uma hora para a outra. 

“Estamos pedindo ao Se-
nado e à Câmara lucidez e sen-
satez para que o momento elei-
toral não contamine o país e 
não tomemos uma decisão 
precipitada. Precisamos de 
medidas estruturantes para 
conter a inflação, e não de me-
didas de oportunidade que 
soam como música mas não 
produzem resultados. Nin-
guém garante que a redução 
do ICMS vai reduzir o preço 
na bomba”,  afirmou. 

Os secretários estaduais de 
Fazenda e o senador Fernan-
do Bezerra Coelho, relator do 
PLP 18/2022, também se reu-
niram ontem em Brasília. O 
presidente do Comitê Nacio-
nal de Secretários de Fazen-
da (Comsefaz), Décio Padilha, 
calcula que o impacto do pro-
jeto de lei aos cofres estaduais 
e municipais seria de R$ 100 
bilhões. Uma das sugestões à 
mesa, segundo ele, é usar par-
te do dinheiro dos dividendos 
da Petrobras para uma conta 
de equalização. 

“Vamos sentar com o re-
lator para mitigar danos e re-
duzir estragos, porque o PLP 
já traz uma grande perda efe-
tiva. De janeiro deste ano até 
10 de maio, por exemplo, hou-
ve três reajustes que resulta-
ram em 47%  a mais no preço 
do óleo diesel. E o ICMS está 
congelado desde novembro”. 

João Azevêdo: teto do ICMS desequilibra estados

Enquanto estados e mu-
nicípios ressaltam que, caso 
a PLP 18 seja aprovada, have-
rá um desequilíbrio fiscal no 
país, no outro lado, o Minis-
tério da Economia divulgou 
dois estudos, na última terça-
feira (7), para mostrar que go-
vernadores e prefeitos apre-
sentam a melhor capacidade 
de pagamento da história.

Até o momento, o Minis-
tério da Economia não apre-
sentou nenhuma proposta 
de compensação futura para 
a perda estimada de R$ 100 
bilhões nas receitas dos esta-

dos e das prefeituras em de-
corrência do PLP 18/22.

Já a PEC proposta por Bol-
sonaro na última segunda-fei-
ra (6), que pressiona os estados 
a reduzir a zero até dezembro 
a alíquota sobre o diesel e o 
gás de cozinha, terá compen-
sação de R$ 29,6 bilhões até 31 
de dezembro de 2022. Em con-
trapartida, o governo reduzi-
ria a zero os tributos federais 
da gasolina e do etanol.

A pressão é grande por-
que as lideranças do Cen-
trão, que apoiam o presiden-
te Jair Bolsonaro, jogam todas 

as fichas na aposta de que 
os parlamentares de todos 
os partidos dificilmente te-
rão condições de votar con-
tra uma queda de impostos 
que pode reduzir a inflação e 
que vem sendo adotada por 
outros países.

A estratégia é expor publi-
camente os governadores que 
se recusarem a reduzir a zero 
o diesel neste ano de eleições 
gerais. Na área econômica, a 
avaliação é de que a flexibili-
dade no teto de gastos é o me-
nor dos males. Se não der cer-
to, o presidente não descarta 

decretar estado de calamida-
de, o que assustou ainda mais 
o mercado, que ontem colo-
cou nos preços dos ativos o 
risco fiscal maior para 2023.

Por isso, o movimento mu-
nicipalista defende que, além 
da compensação transitória, 
inclua-se na PEC apresenta-
da pelo governo uma propos-
ta de vinculação do imposto 
de exportação aos Fundos de 
Participação de Estados e Mu-
nicípios e que se regulamen-
te imediatamente a cobrança 
desse imposto sobre as expor-
tações de petróleo.

Centrão pretende expor gestores contrários

O governador de São Pau-
lo, Rodrigo Garcia (PSDB), 
propôs nesta quarta-feira, 8, a 
suspensão da dívida do Esta-
do com a União por dois anos 
em troca de zerar o Imposto 
sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS) sobre 
diesel, etanol e gás de cozinha. 
A proposta é uma alternativa 
ao pacote de medidas apre-
sentado pelo governo federal 
para conter os preços dos com-
bustíveis.

Garcia diz que o Palácio do 
Planalto deve “fazer de tudo” 
para controlar a inflação da co-
mida e o preço dos combustí-
veis, mas criticou o fato de o go-
verno focar no corte do ICMS.

“Fundamental que o go-
verno dê o exemplo e comece 
a fazer isso pela Petrobras, que 
é quem manda no preço do 
combustível”, escreveu Garcia, 
no Twitter. “Querer reduzir 
preço começando pelo ICMS 
é como colocar o paciente pra 
examinar o médico. A nossa 
proposta tá na mesa, é + rápi-
da e fácil de ser implementa-
da”, emendou.

“O governo federal sus-
pende o pagamento da dívi-
da dos paulistas com a União 
por dois anos. Eu uso esse di-
nheiro para zerar o ICMS do 
diesel, etanol e gás de cozinha 
e reduzir a gasolina. Não pre-
cisa de PEC para isso. É mais 

justo e rápido”, disse o gover-
nador, em referência à Propos-
ta de Emenda à Constituição 
que deve ser apresentada pelo 
governo do presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, para 
compensar a perda de arreca-
dação dos Estados que zera-
rem o ICMS sobre diesel e gás 
de cozinha.

Bolsonaro
Durante almoço com em-

presários na Associação Co-
mercial do Rio de Janeiro 
(ACRJ), o presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, afirmou 
que o governo federal vai co-
laborar para conter a alta dos 
combustíveis, mas que ainda 
não há um “entendimento” 
com a Petrobras sobre a políti-
ca de preços. “Nós devemos co-
laborar em um momento difí-
cil como este. Infelizmente, não 
temos um entendimento com a 
Petrobras. As grandes petrolí-
feras baixaram a sua margem 
de lucro. Aqui, se faz o contrá-
rio”, afirmou o presidente.

Suspensão de dívidas

n 

Governador 
de São Paulo, 
Rodrigo Garcia, 
propôs que a 
União suspenda 
a dívida do 
Estado por dois 
anos em troca 
de zerar o ICMS

Iander Porcella e  
Matheus de Souza 
Agência Estado

O governador da Paraíba, 
João Azevêdo (PSB), está ali-
nhado com os demais gesto-
res estaduais do país quando 
o assunto é uma saída para o 
aumento dos combustíveis. 
Ele acredita que a redução 
da alíquota do Imposto So-
bre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS) pode 
levar os governos locais ao 
desequilíbrio fiscal, além de 
não garantir que o preço na 
bomba vai cair para os con-
sumidores.

Segundo João Azevêdo, o 
Projeto de Lei Complementar 
(PLP) 18/22, que torna essen-
ciais os serviços de combus-
tíveis e que limita a cobrança 
do ICMS em até 17%, vai cau-
sar prejuízos não apenas aos 
cofres do Estado, mas prin-
cipalmente no investimento 
em políticas públicas. Esse 
projeto foi aprovado pela Câ-
mara em 25 de maio e aguar-
da aprovação no Senado. 

“O problema do combus-
tível subir no Brasil é por-
que a política da Petrobras é 
dolarizada e aí faz com que 
cada vez que o dólar suba o 
preço do combustível tam-
bém suba. Esse projeto de lei 
que está sendo feito agora, se 
for aprovado da forma como 
está,  iremos fazer com que o 
Estado perca entre R$ 1,1 bi-
lhão a R$ 1,4 bilhão de recei-

ta ao ano. Isso não é dinheiro 
tirado do Estado, é tirado da 
educação, da saúde, dos in-
vestimentos”, ressaltou o go-
vernador. 

Na última segunda-feira 
(6), o presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro (PL),  anun-
ciou uma Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) para 
diminuir impostos federais 
sobre combustíveis e uma 
compensação financeira para 
os estados que também redu-
zirem o ICMS sobre o setor. 
Bolsonaro promete ressarcir 
com recursos da União os es-
tados que aceitarem zerar as 
alíquotas do ICMS sobre die-
sel e gás de cozinha até de-
zembro. 

No entanto, na opinião do 
governador João Azevêdo, o 
recurso é de origem incerta. 
“De onde foi que ele garan-
tiu o recurso? De uma venda 
de uma estatal, a Eletrobrás. 
Quando acontecerá essa ven-
da? O que estamos vendo no 
momento é uma tentativa de 
levar a discussão do preço 
dos combustíveis novamen-
te para o colo dos governa-
dores”, comentou. 

Ele enfatizou ainda a pos-
sibilidade desse ressarcimen-
to não chegar aos estados. “É 
possível falar em compensa-
ção? Claro. Mas desde que 
você tenha os recursos ga-
rantidos.  O Governo Federal 
não tem recursos para inves-
tir em estradas, em políticas 

públicas, como de repente 
aparece esse recurso?  A ven-
da de uma estatal não acon-
tece em 15, 20 dias. Então não 
aconteceria essa reposição no 
tempo devido e o estado fica-
ria com prejuízo”, ressaltou 
João Azevêdo. 

Perda dos  municípios 
Segundo um levantamen-

to realizado pela Federação 
das Associações de Municí-
pios da Paraíba (Famup), o 
PLP 18 pode gerar uma per-
da de R$ 307,5 milhões aos 
municípios paraibanos. Ape-
nas João Pessoa deve perder 
R$ 70,2 milhões e Campina 
Grande R$ 42,9 milhões, com 
a aprovação do projeto no 
Congresso Nacional.

“Esse projeto é de uma ir-
responsabilidade sem tama-
nho já que não oferece a de-
vida compensação por essa 
perda. Temos que observar 
que essas perdas afetarão di-
retamente os municípios que 
prestam efetivamente ser-
viços à população. Por isso, 
convocamos os prefeitos para 
se unir em torno dessa causa. 
É preciso que os gestores che-
guem aos seus deputados fe-
derais e senadores e cobrem 
um posicionamento em fa-
vor do municipalismo”, dis-
se George Coelho, presiden-
te da Famup.

Entre os municípios que 
mais perderão com a apro-
vação do Projeto de Lei Com-

plementar (PLP) 18/2022 
estão: Bayeux, com R$ 4,5 mi-
lhões; Cabedelo, com R$ 26,8 
milhões; Campina Grande, 
com R$ 42,9 milhões; Cajazei-
ras, com R$ 3,2 milhões; Con-
de, com R$ 5,4 milhões; Gua-
rabira, com R$ 3,2 milhões; 
João Pessoa, com R$ 70,2 mi-
lhões; Mamanguape, com R$ 
3,2 milhões; Patos, com R$ 5,7 
milhões; Santa Rita, com R$ 
12,4 milhões; e Sousa, com R$ 
4,2 milhões.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Agências Estado e Senado

Prejuízos
A Federação das 
Associações de 

Municípios da Paraíba 
revelou que a PLP 18 

pode gerar uma perda 
de R$ 307,5 milhões 

aos municípios 
paraibanos

n 

Presidente 
do Comitê 
Nacional de 
Secretários 
de Fazenda 
(Comsefaz), 
Décio Padilha, 
calcula que 
o impacto do 
projeto de 
lei aos cofres 
estaduais e 
municipais 
seria de 
R$ 100 bilhões

Governadores se reuniram com senadores para buscar saída e evitar cortes nas receitas públicas

Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
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Segunda a sexta

Segundo a Organização Mundial da Saúde, já há ocorrências em 29 países onde a doença não é endêmica

OMS confirma mais de mil casos
varíola dos macacos

A Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) con-
tabiliza mais de mil casos 
confirmados de varíola 
dos macacos em 29 países 
onde a doença não é endê-
mica. Em coletiva de im-
prensa, o diretor-geral da 
entidade, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, afir-
mou ontem que a enfermi-
dade tem sido registrada 
principalmente, mas não 
apenas, em homens que 
mantêm relações sexuais 
com outros homens.

Tedros Adhanom ex-
plicou que o repentino 
surgimento de casos suge-
re que o vírus já circulava 
por algum tempo. “É um 
reflexo infeliz do mundo 
em que vivemos que a co-
munidade internacional 
só agora esteja prestando 
atenção à varíola dos ma-
cacos porque ela apare-
ceu em países de alta ren-
da”, criticou.

Segundo ele, há o pe-
rigo real de que o patóge-
no continue aparecendo. 
“A OMS está particular-
mente preocupada com 
os riscos deste vírus para 
grupos vulneráveis, in-
cluindo crianças e mulhe-

res grávidas”, disse.
O diretor-geral acres-

centou que a organização 
não recomenda a vacina-
ção em massa contra a va-
ríola dos macacos. “Nos 
poucos lugares onde as 
vacinas estão disponíveis, 
elas estão sendo usadas 
para proteger aqueles 
que podem estar expos-
tos, como trabalhadores 
de saúde e pessoal de la-
boratório”, explicou.

Tedros Adhanom 
orientou que as pessoas 
diagnosticadas com a do-
ença se isolem e procu-
rem profissionais de saú-
de. De acordo com ele, já 
há antivirais disponíveis, 
mas a oferta é limitada.

André Marinho 
Agência Estado

Coronavírus
Tedros Adhanom também 

disse ontem que os números 
de casos e mortes por Covid-19 
seguem em queda, mas alertou 
que a crise sanitária provocada 
pela doença ainda está em cur-

so. “A percepção de que a pan-
demia acabou é compreensível, 
mas enganosa”, disse, durante a 
coletiva de imprensa. 

O diretor-geral da OMS cha-
mou atenção para as disparida-
des no acesso global a vacinas 

contra o vírus. Segundo ele, o 
problema não é de falta de ofer-
ta, mas sim de demanda redu-
zida em alguns países. “68 pa-
íses ainda não atingiram meta 
de vacinar 40% da população”, 
pontuou.

Tedros Adhanom alerta para um risco real de que o patógeno continue aparecendo

na china
Inundações 
afetam mais 
de 800 mil 
pessoas

As fortes chuvas e 
inundações ocorridas na 
província de Jiangxi, no 
centro da China, afeta-
ram, até agora, mais de 
800 mil pessoas, informou 
ontem a imprensa estatal.

As chuvas causaram 
danos em 80 cidades e vi-
las da província, que têm 
45 milhões de habitantes.

Segundo a agência ofi-
cial de notícias do país, a 
Xinhua, cerca de 32 mil 
pessoas foram retira-
das da região entre 28 de 
maio e a última segun-
da-feira. Não foram rela-
tadas mortes.

As autoridades locais 
estimam que as chuvas 
causaram danos em mais 
de 76 mil hectares de ter-
ras agrícolas e prejuízos 
calculados em 1.160 mi-
lhões de yuans (162 mi-
lhões de euros).

“A OMS 
está 
preocupada 
com os riscos 
deste vírus 
para grupos 
vulneráveis

Tedros Adhanom

Agência Brasil

Forças ucranianas sofrem novo 
ataque russo em Sievierodonetsk

guerra

Tropas ucranianas que lu-
tam em Sievierodonetsk so-
freram novo ataque pesado, 
ontem, de forças russas que 
veem a captura da cidade in-
dustrial como chave para o 
controle da região em volta 
de Luhansk.

No Sul da Ucrânia, outro 
grande campo de batalha, 
autoridades disseram que os 
ataques russos a locais agrí-
colas, incluindo depósitos, 
estavam agravando a crise 
alimentar global, que desper-
ta preocupações em alguns 
países em desenvolvimento.

A Turquia recebeu o mi-
nistro das Relações Exterio-
res da Rússia para discutir 
um plano da Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
de abrir um corredor no Mar 
Negro para as exportações 
de grãos ucranianos. O chan-
celer Sergei Lavrov afirmou 
que a Ucrânia precisa pri-
meiro retirar minas explosi-

vas de seus portos - medida 
que Kiev teme que a torna-
ria mais vulnerável a ataques 
do mar.

As forças russas estão fo-
cadas há semanas em tomar 
Sievierodonetsk, que abriga-
va cerca de 106 mil pessoas 
antes de Moscou invadir a 
Ucrânia, em 24 de fevereiro. 
O governador da região de 
Luhansk disse que as forças 
ucranianas não se renderiam 
na cidade.

“A luta ainda está acon-
tecendo e ninguém vai de-
sistir da cidade, mesmo que 
nossos militares tenham que 
recuar para posições mais 
fortes. Isso não significa que 
alguém está desistindo da ci-
dade - ninguém desistirá de 
nada. Mas pode ser forçado a 
recuar”, declarou Serhiy Gai-
dai à televisão ucraniana.

As forças russas aumen-
tarão ainda mais seus bom-
bardeios em Sievierodonet-
sk e a cidade gêmea menor 
de Lysychansk, na margem 
oeste do Rio Siverskyi Do-

nets, acrescentou
Luhansk e a província de 

Donetsk formam a região 
de Donbas, reivindicada por 
Moscou para os separatistas 
de língua russa que ocupam 
partes do local desde 2014.

“A defesa absolutamente 
heróica de Donbas está em 
andamento”, disse o presi-
dente ucraniano, Volodymyr 
Zelensky, em declaração por 
vídeo anteontem. “Os ocu-
pantes não acreditavam que 
a resistência dos nossos mi-
litares seria tão forte e ago-
ra estão tentando trazer no-
vos recursos para o Donbas.”

A Reuters não pôde veri-
ficar independentemente a 
situação em Sieverodonetsk.

Moscou diz que está en-
volvida em uma “operação 
militar especial” para desar-
mar e “desnazificar” o país 
vizinho. A Ucrânia e seus 
aliados chamam isso de pre-
texto infundado para uma 
guerra que matou milhares, 
destruiu cidades e forçou mi-
lhões de pessoas a fugir.

A Rússia entregou a Kiev 
os corpos de 210 soldados 
ucranianos, cuja maioria 
morreu defendendo a cida-
de de Mariupol das forças 
russas em uma siderúrgica, 
afirmaram os militares ucra-
nianos na última terça-feira.

Os ucranianos ficaram 
presos na siderúrgica de 

Azovstal por semanas, en-
quanto a Rússia tentava to-
mar a cidade. Os soldados 
ucranianos acabaram se ren-
dendo mês passado e foram 
levados sob custódia da Rús-
sia. “O processo de devolu-
ção dos corpos dos soldados 
mortos em Mariupol está 
em andamento. Até agora, 
210 dos nossos soldados fo-
ram devolvidos - a maioria 
é de defensores heróicos de 

Azovstal”, afirmou a direto-
ria de inteligência de Defesa 
da Ucrânia no Twitter.

Tem havido pouca infor-
mação sobre o destino do que 
se estima serem 2.000 solda-
dos que defenderam Azovs-
tal. Kiev está tentando o re-
torno de todos eles em uma 
troca de prisioneiros, mas al-
guns parlamentares russos 
querem que os soldados se-
jam julgados. 

Rússia devolve corpos de 210 soldados

Agência Brasil

Agência Brasil

Foto: Evan Schneider/ONU

n 

O diretor-
geral da OMS 
orientou que 
as pessoas 
diagnosticadas 
com a doença 
se isolem e 
procurem 
profissionais 
de saúde
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A criatividade é um recurso inesgotável e infinito, 
que motiva desafios e cultiva oportunidades. 
Algumas pessoas ficam sem ação quando 
enfrentam desafios e por isso não enxergam as 
infinitas oportunidades ao seu redor.

Portanto, o seu conhecimento e a sua imaginação 
são elementos que influenciam a sua criatividade 
e a sua atitude é o combustível que ativa a sua 
criação.

Segundo pesquisadores, a criatividade no 
setor de entretenimento vem se destacando na 
economia brasileira e no mundo. Entende-se 
por entretenimento um espetáculo público ou 
privado, que interessa e diverte espectadores, 
proporcionando experiências, emoções, prazer ou 
distração. Os eventos artísticos e eventos de dança 
compõem a diversidade cultural da economia do 
entretenimento. São os eventos culturais que geram 
fluxo turístico nas localidades onde acontecem e se 
destacam nas modalidades de turismo cultural e 
turismo de experiência.

As festas juninas da Paraíba são eventos culturais 
que geram a principal motivação da viagem de 
turistas para esses lugares, nos meses de junho 
e julho. A dança junina está presente na vida do 
nordestino, com ritmos, movimentos corporais e 
expressões criativas, seja no forró, no baião ou nas 
quadrilhas juninas.

A festa de São João é uma experiência humana, 
um fenômeno cultural da contemporaneidade, 
que impacta as dimensões política, econômica, 
social, espacial e lúdica. O Maior São João do 
Mundo é um megaevento cultural que acontece em 
Campina Grande, uma festa popular paraibana 
que aproxima relações familiares, sociais, espírito 
junino, expressões artísticas e culturais de negócios 
criativos, e que se contrapõe aos interesses 
comerciais de grandes investidores, mantendo as 
tradições campinenses e a espontaneidade da 
população, que celebra conforme os seus costumes. 
São vários os municípios paraibanos que se 
destacam com suas festas juninas, cada festa com 
sua identidade, seu povo e suas tradições.

A Rota Cultural Caminhos do Frio, na região do 
Brejo paraibano, é outro exemplo de evento cultural 
que movimenta a economia da região nos meses de 
julho e agosto, com uma rica programação cultural 
de entretenimento e soma com a valorização dos 
artistas locais e regionais, exposições, danças, 
teatro, feiras de artesanato, festivais gastronômicos, 
música, cinema, artes visuais e muita criatividade.

Caminhos do Frio começou em 2006 no município 
de Bananeiras/PB e hoje é um evento consolidado, 
de uma semana de muita cultura em cada um dos 
nove municípios, que compõem a rota turística. A 
sua dimensão econômica movimenta a economia 
e envolve setores produtivos rentáveis, tais como 
o turismo, os investimentos em condomínios 
residenciais, a mídia espontânea, governos 
municipais e patrocinadores, tendo como principal 
vetor de desenvolvimento o papel da instância 
de governança do Fórum de Turismo do Brejo 
paraibano.

Uma das dificuldades humanas é a resistência 
à colaboração e, nesses eventos culturais de 
entretenimento, a governança ativa da Paraíba e 
das suas regiões turísticas têm sido exemplos que 
fazem superar limites e ampliar fronteiras, porque 
a integração regional aproxima as comunidades e 
gera o pertencimento.

Os eventos corporativos que se caracterizam 
por feiras e exposições, convenções, reuniões, 
treinamentos e outros, precisam encantar, aproximar 
e facilitar os relacionamentos e os negócios. É com 
esse propósito que a cidade de Bananeiras, no 
Brejo paraibano, vai sediar a 18a Ruraltur – Feira 
de Turismo Rural do Brasil, de 8 a 10 de setembro 
de 2022. Com a temática “o poder da governança 
para o turismo rural criativo e colaborativo, gerando 
experiências e resultados”, essa ação colaborativa 
une os patrocinadores e os parceiros: Prefeitura de 
Bananeiras, Fórum de Turismo do Brejo, Governo do 
Estado, Fecomercio, Sebrae Nacional e Sebrae de 
outros estados, sob a coordenação do Sebrae/PB.

A história e a comunicação dos eventos 
corporativos exigem planejamento e alinhamento 
com os objetivos a serem atingidos, mas o vínculo 
com o evento é fator preponderante para aproximar 
pessoas, numa relação comercial saudável. É 
preciso encantar o público, aproximar as relações e 
realizar negócios. Essa é a proposta da 18a Ruraltur.

O custo da cesta básica de 
João Pessoa, em maio, foi de 
R$ 567,67, aponta pesquisa do 
Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese). Houve uma 
redução de 1,05% sobre o va-
lor de abril, mas os consumi-
dores ainda não sentem redu-
ção no bolso. No acumulado 
do ano, a inflação dos alimen-
tos foi de 11,13%. Já no compa-
rativo com maio de 2021, a alta 
foi de 15,47%. Ou seja, o consu-
midor precisa desembolsar R$ 
76,04 a mais para botar comida 
na mesa.

Em maio, o valor da ces-
ta básica reduziu em 14 das 
17 capitais pesquisadas pelo 
Dieese. São Paulo foi a capital 
com o maior custo (R$ 777,93), 
seguida por Florianópolis (R$ 
772,07) e Porto Alegre (R$ 
768,76). Aracaju (R$ 548,38) e 
João Pessoa (R$ 567,67) apre-
sentaram os menores valores. 

Para arcar com os constan-
tes aumentos dos alimentos, o 
servidor público, Carlos Nu-
nes, precisou trocar os locais de 
compra. “Eu fazia minha feira 
nos atacadões, comprando em 
grandes quantidades, mas, até 
mesmo nesses locais, os ali-
mentos estão caros. Então, eu 
descobri preços melhores nos 
mercadinhos de periferia”. 

Carlos conta que comprava 
feijão a R$ 9, o quilo, em um ata-
cadista, mas, encontrou por R$ 
7,29 em um mercadinho. Outra 
estratégia para não prejudicar 
o orçamento familiar foi tro-
car as marcas. “Eu comprava 
uma marca de café, cujo paco-
te era R$ 9. Daí, troquei por ou-

Inflação acumulada dos últimos meses faz custo dos alimentos permanecer alto

Preço da cesta básica reduz, 
mas produtos seguem caros 

em joão pessoa Economia 
  Criativa

Regina Amorim
reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora

Thadeu Rodrigues 
thadeu.rodriguez@gmail.com

Foto: Evandro Pereira

Produto frequente nas refeições dos paraibanos, o café é um dos itens com maior elevação de preços

tra, por R$ 6”. 

Farinha impacta
Conforme o Dieese, apre-

sentaram alta de preço em 
maio, com relação a abril: fari-
nha (8,33%) – maior alta entre 
as capitais do Norte e do Nor-
deste, feijão (7,21%), leite (5,49%), 
café (2,21%), açúcar (1,91%), ar-
roz (1,67%), pão (0,68%), carne 
(0,58%) e óleo de soja (0,33%). 

O Dieese aponta que o lei-
te integral aumentou nas 17 
cidades pesquisadas. O moti-
vo é o crescimento da exporta-
ção, a queda nas importações 
e a entressafra, que reduziram 
a quantidade disponível e in-
fluenciaram a valorização dos 
derivados lácteos, como o quei-
jo muçarela e o leite UHT.

Só houve reduções para to-
mate (-14,25%), banana (-3,97%) 
e manteiga (-0,28%). O Diee-
se explica que o preço do to-
mate reduziu em 16 cidades, 

em razão da maior oferta do 
fruto com o avanço da safra 
de inverno e a rápida matura-
ção do fruto. Apesar de terem 
tido aumentos pequenos, car-
ne (0,58%) e pão (0,68%), são os 
itens que mais oneram a ces-
ta básica de maio, em número 
reais, nos valores de R$ 180,41 e 
R$ 80,16, respectivamente. 

Café sobe 73%
No acumulado dos últi-

mos 12 meses, o preço do café 
aumentou 73,57%. Em segui-
da estão óleo (39,08%), farinha 
(38,24%), açúcar (34,70%), toma-
te (27,42%) e banana (25,80%). 

O preço do óleo tem sido 
um vilão no orçamento do res-
taurante do microempresário 
Arnaldo Marques. “Para dri-
blar os preços dos alimentos, 
reduzimos custos, demitimos 
funcionários, renegociamos 
aluguel. Mesmo assim, está di-
fícil. Faço compras em lugares 

Até o fim deste mês, 13 ci-
dades paraibanas serão bene-
ficiadas com troca de lâmpa-
das antigas por Led. Iniciado 
na última semana, o projeto 
Nossa Energia, da Energisa, já 
passou pelas cidades de Ma-
manguape, Rio Tinto, Cabe-
delo e Campina Grande. Nas 
próximas semanas, visitará os 
municípios de Boa Vista, Con-
de, Pitimbu, Caaporã, Alhan-
dra, Marcação, Mataraca, Baía 
da Traição e Capim.

Para realizar a troca de 
lâmpadas, é preciso compro-
var residência em comunida-
de de baixo poder aquisitivo 
e apresentar os documentos 
originais: identidade, CPF e 
última conta de energia paga. 
Cada casa poderá trocar até 
seis lâmpadas gratuitamente.

A programação inclui, ain-
da, ações de eficiência energé-
tica envolvendo palestras no 
veículo (caminhão) da conces-

sionária, por meio de folders 
abordando dicas de conserva-
ção de energia, meio ambien-
te e segurança nas instalações, 
além de noções básicas sobre 
energia elétrica.

Tarifa social
O projeto também tem por 

objetivo tirar dúvidas sobre o 
programa Tarifa Social e re-
negociação de débitos com a 
concessionária. Na Paraíba, 
são mais de 400 mil clientes 
cadastrados e cerca de 276 mil 
famílias se enquadram nos 
critérios do benefício, que dá 
desconto de 10% a 65% de des-
conto na conta de luz.

O Nossa Energia é reali-
zado pela Energisa por meio 
do Programa de Eficiência 
Energética (PEE) da Agên-
cia Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel), com a finalida-
de de promover o consumo 
consciente.

Projeto promove troca de 
lâmpadas nos municípios

Nossa eNergia

A presidente da Associa-
ção Comercial da Paraíba, 
Melca Farias, terá um novo 
desafio na defesa da mulher 
empreededora. A paraibana 
passa a integrar hoje o Con-
selho Nacional da Mulher 
Empreendedora e da Cultu-
ra (CEMEC Nacional).

Junto a Melca, fazem 
parte do CMEC Nacional 
mulheres de grande re-
presentatividade no Brasil, 
como Luiza Helena Traja-
no, Janete Vaz, Ana Fontes, 
entre outras.

A executiva explicou 
que integrar o conselho é 
importante para solidifi-
car o empreededorismo de 
mulheres também no esta-
do da Paraíba. “Este é um 
grande desafio e ter uma 
paraibana com representa-
tividade neste ambiente é 
de fundamental importân-
cia para construirmos ca-

minhos para o empreende-
dorismo feminino aqui no 
estado”, disse. 

O CMEC é presidido por 
Ana Claudia Badra Cotait e 
tem representatividade no 
Ministério da Economia e 
na Confederação Nacional 
da Indústria.

Posse
A posse da Diretoria do 

CMEC Nacional será reali-
zada na Associação Comer-
cial de São Paulo.  No even-
to, serão lançados projetos 
que prometem impulsio-
nar o empreendedorismo 
feminino no país, como um 
projeto nacional, em parce-
ria com o Bradesco, para dar 
crédito a micro e pequenas 
empreendedoras e um apor-
te de quase R$ 9 milhões, a 
ser celebrado com o Sebrae, 
destinado exclusivamente 
para empreendedoras.

Empresária paraibana 
integra Conselho Nacional

mulher empreeNdedora

“Para driblar 
os preços dos 
alimentos, 
reduzimos os 
custos. Mesmo 
assim, está 
difícil

Arnaldo Marques

diversos e reduzo a margem 
de lucro para não repassar os 
aumentos aos clientes e correr 
o risco de perdê-los, afinal, o 
trabalhador está sofrendo tam-
bém”, explica o empreendedor.

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 1,64%

R$ 4,874
-1,55%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

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

Euro  Comercial

1,74%

R$ 5,219

Libra  Esterlina

2,43%

R$ 6,140

Ibovespa

108.367 pts

Selic

Fixado em 4 de 
maio de 2022

12,75%



A Segunda Seção do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) 
decidiu, ontem, restringir os 
procedimentos oferecidos pe-
las operadoras de planos de 
saúde no país. Seis dos nove 
ministros integrantes do co-
legiado votaram a favor da fi-
xação do rol taxativo, que de-
sobriga as empresas a cobrir 
pedidos médicos de pacien-
tes que não estejam previstos 
na lista da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS).

A votação ocorreu sob 
protestos em frente à sede do 
STJ. Ativistas e artistas como 
Marcos Mion, Dira Paes, Bru-
no Gagliasso, Titi Muller, Pau-
lo Vieira e Juliette mobiliza-
ram a hashtag “Rol Taxativo 
Mata” nas redes sociais, que 
chegou a se tornar o 11o as-
suntos mais comentado no 
Twitter.

Os protestos, porém, não 
surtiram efeito dentro da 
Corte. O julgamento foi re-
tomado com o placar empa-
tado em 1 a 1. Em fevereiro, 
o ministro Villas Bôas Cue-
va apresentou um pedido de 
suspensão do julgamento. Ele 
foi o primeiro a votar durante 
o julgamento.
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Operadoras de planos de saúde ganharam permissão para rejeitar procedimentos e terapias fora da lista taxativa

Convênios devem seguir rol da ANS
Decisão Do sTJ

Weslley Galzo 
Agência Estado

Embora tenha seguido o 
voto do relator do caso, Luis 
Felipe Salomão, na defesa do 
rol taxativo, Cueva estabele-
ceu quatro requisitos para 
garantir a segurança jurídi-
ca dessa regra e dissipar as 
tensões entre operadoras e 
pacientes.

São eles: o rol da ANS é, 
em regra, taxativo; a opera-
dora de plano ou seguro de 
saúde não é obrigada a ar-
car com pedido de tratamen-
to não constante no rol, caso 
terapêutico ou esgotados os 
procedimentos do rol, pode 

haver a título excepcional a 
cobertura do tratamento in-
dicado pelo médico ou odon-
tólogo assistentes desde que: 
não tenha sido indeferido 
pela ANS a incorporação do 
procedimento ao rol; haja a 
comprovação da eficácia do 
tratamento a luz da medici-
na baseada em evidências; 
haja recomendações de ór-
gãos técnicos de renome na-
cional e estrangeiro, como 
Conitec e Natjus; seja reali-
zado quando possível o diá-
logo interinstitucional dos 
magistrado com experts na 
área da saúde, sem desloca-
mento da competência do 
julgamento do feito para a 
justiça federal.

“O rol taxativo permi-
te previsibilidade essencial 
para a elaboração de cál-
culos atuariais embasado-
res das mensalidades pagas 
pelos beneficiários, aptas 
a manter a médio e longo 
prazo os planos de saúde 
sustentáveis”, argumentou 
o ministro. “A alta exagera-
da de preços e contribuições 
provocará barreiras à ma-

nutenção contratual, trans-
ferindo a coletividade de 
usuários da saúde pública 
a pressionar ainda mais o 
SUS”, completou.

As propostas de Cueva 
foram incorporadas ao voto 
de Salomão, que foi seguido 
integralmente pelos minis-
tros Raul Araújo, Maria Isa-
bel Gallotti, Marco Buzzi e 
Marco Belizze. A divergên-
cia foi aberta ainda na pri-
meira sessão de julgamento, 
em fevereiro, pela ministra 
Nancy Andrighi, que fez um 
complemento ao seu voto 
na sessão de ontem. Ela ar-
gumentou que “a nature-
za exemplificativa do rol de 
procedimentos e eventos em 
saúde não leva à obrigatorie-
dade de cobertura de todo e 
qualquer tratamento pres-
crito”. Apenas os ministros 
Moura Ribeiro e Sanseveri-
no a acompanharam.

“Saliento que, no meu 
entendimento, a questão re-
lativa à natureza do rol de 
procedimentos e eventos em 
saúde da ANS não deve ser 
analisada sob o prisma do 

tratamento prescrito para 
essa ou aquela doença, sob 
pena de permitirmos o co-
metimento de mais injusti-
ças, como aquelas que so-
freram até recentemente os 
beneficiários de transtorno 
de espectro autista, que ti-
veram a respectiva cobertu-
ra negada pelas operadoras, 
sob o fundamento de ausên-
cia de previsão naquele rol”, 
afirmou a ministra Nancy 
Andrighi.

Motivação do julgamento
O caso concreto analisa-

do pelo STJ tratava de um re-
curso especial apresentado 
pela família de um pacien-
te com esquizofrenia para-
noide contra a empresa Uni-
med, que negou o acesso a 
um procedimento cerebral 
não previsto no rol da ANS 
para o plano que ele havia 
contratado. Ao votar, o mi-
nistro Marco Buzzi argu-
mentou que a discussão do 
caso pelo Judiciário foi ne-
cessária porque, mais uma 
vez, os poderes Executivo e 
Legislativo se omitiram da 

responsabilidade primária.
Em nota, a Unimed afir-

mou que “a taxatividade do 
rol assegura a qualidade e a 
segurança assistencial, uma 
vez que procedimentos e 
medicamentos a serem in-
cluídos na cobertura devem 
passar pela avaliação de tec-
nologias em saúde (ATS)”.

Alvo da disputa, a ANS 
avalia que taxatividade do 
rol de procedimentos é pre-
vista em lei, que confere à 
associação a prerrogativa 
“de estabelecer as cober-
turas obrigatórias a serem 
ofertadas pelos planos de 
saúde, sem prejuízo das co-
berturas adicionais contra-
tadas pelos próprios consu-
midores, com o pagamento 
da contrapartida correspon-
dente”. Os argumentos da 
ANS foram utilizados pe-
las operadoras de planos de 
saúde que apontavam para 
a necessidade de o STJ ga-
rantir segurança jurídica e 
previsibilidade dos preços, 
impedindo que fossem sur-
preendidas por demandas 
não previstas em contrato.

Regras visam amenizar tensões com pacientes 
n 

Operadoras 
indicaram a 
necessidade 
de segurança 
jurídica e 
previsão 
dos preços, 
evitando 
demandas fora 
dos contratos

A safra agrícola de 2022 
deve totalizar um recorde 
de 263 milhões de tonela-
das, 9,7 milhões de tonela-
das a mais que o desempe-
nho de 2021, um aumento de 
3,8%. Os dados são do Levan-
tamento Sistemático da Pro-
dução Agrícola de maio, di-
vulgado ontem pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

O resultado é 1,5 milhões 
de toneladas maior que o 
previsto no levantamento 
anterior, de abril, uma alta 
de 0,6%.

Também segundo o le-
vantamento do IBGE, os pro-
dutores brasileiros devem 
colher 72,3 milhões de hecta-
res na safra agrícola de 2022, 
uma elevação de 5,5% em re-

Safra terá recorde de 263 milhões de 
toneladas este ano, informa IBGE

proDução agrícola

Daniela Amorim 
Agência Estado

lação à área colhida em 2021. 
O resultado significa 3,8 mi-
lhões de hectares a mais.

Em relação à estimativa 
de abril, a área a ser colhida 
cresceu 0,5%, 371 mil hecta-
res a mais.

Principais itens
O arroz, o milho e a soja 

são os três principais produ-
tos da safra, que, somados, 
representam 91,7% da esti-
mativa da produção e 87,4% 
da área a ser colhida.

Em relação a 2021, houve 
acréscimos de 8,5% na área 
a ser colhida de milho (alta 
de 7,3% na primeira safra do 
grão e de 8,9% na segunda sa-
fra), de 18,0% na área do algo-
dão herbáceo, de 4,3% na da 
soja e 2,1% na do trigo.

Na direção oposta, houve 
recuo na expectativa de área 
colhida de arroz (2,2%).

Itens
Arroz, milho e soja 

são os três principais 
produtos da safra 
brasileira, que, 

somados, representam 
91,7% da estimativa da 

produção e 87,4% da 
área a ser colhida em 

todo o país

Em relação aos dados do ano passado, houve acréscimos de 8,5% na área a ser colhida de milho

Foto: Wenderson Araujo/CNA

Altamente prejudicados 
pelo distanciamento social 
imposto pela pandemia do 
coronavírus nos últimos dois 
anos, em 2022 bares e restau-
rantes devem ver suas vendas 
crescerem algo como 30% pela 
ocasião da comemoração do 
Dia dos Namorados, no pró-
ximo domingo (12), em rela-
ção ao ano passado.

Trata-se de um avanço 
expressivo porque, segundo 
um levantamento feito pela 
Federação das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas do Esta-
do de São Paulo (FCDLESP), 

no agregado, as vendas por 
conta do Dia dos Namora-
dos devem crescer 5% na 
comparação com a mesma 
data em 2021.

“Além do aumento no flu-
xo de vendas, neste ano, bares 
e restaurantes devem receber 
30% a mais de pessoas, quan-
do comparados aos números 
de 2021. Ao todo, a data deve 
movimentar 7,2 bilhões de 
reais em São Paulo”, acrescen-
ta o presidente da FCDLESP, 
Maurício Stainoff.

Como terceira data mais 
importante para o varejo, os 
lojistas afirmam que mesmo 
com boas expectativas, a in-
flação deve influenciar o flu-

xo de vendas no estado. Sen-
do assim, os presentes devem 
ser de menor valor. Roupas, 
perfumes e chocolates serão 
os itens mais procurados na 
data. Flores e acessórios tam-
bém estarão na lista de produ-
tos e podem resultar em cres-
cimento das vendas, avaliam 
os organizadores da pesquisa.

Mesmo com a demanda do 
e-commerce, a maior concen-
tração das vendas vai perma-
necer no comércio físico - os 
shoppings e as lojas de rua de-
vem receber o maior fluxo de 
consumidores. Para a entida-
de, cerca de um terço das ven-
das será pelo ambiente virtual 
e o restante nas lojas físicas.

Consumo em bares e restaurantes 
deve crescer 30% em relação a 2021

Dia Dos NamoraDos

Francisco Carlos de Assis 
Agência Estado

A Organização para Coo-
peração e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) reduziu 
sua projeção para o cresci-
mento do Produto Interno 
Bruto (PIB) do Brasil neste 
ano, de 1,4% para 0,6%. Para 
2023, a previsão caiu de 2,1% 
para 1,2%. As mudanças des-
de as estimativas de dezem-
bro passado foram informa-
das através do relatório de 
perspectivas econômicas da 
OCDE, publicado ontem.

Depois da forte recupe-
ração vista em 2021, o cres-
cimento econômico do Bra-
sil deve desacelerar em 2022 
até se recuperar no próximo 
ano, observa a OCDE. “O au-
mento da inflação, a guer-
ra na Ucrânia e as condições 
financeiras mais apertadas 

corroeram o sentimento eco-
nômico e o poder de compra, 
o que deve afetar fortemente 
a demanda doméstica no pri-
meiro semestre de 2022”, pre-
vê a organização.

Eleições
A corrida presidencial ao 

fim do ano também adiciona 
incertezas ao cenário e aju-
da a manter o investimen-
to moderado até 2023, nota a 
OCDE. A instituição observa 
que a recuperação do merca-
do de trabalho tem sido len-
ta, com a taxa de participação 
e de rendas reais abaixo dos 
níveis pré-pandemia.

Com a alta de preços de 
alimentos e energia em meio 
à guerra da Rússia na Ucrâ-
nia, a OCDE defende progra-
mas sociais para proteger a 
população mais vulnerável. 
Além disso, o relatório afirma 

ser necessário esforços adicio-
nais para melhorar o direcio-
namento e eficácia dos gastos 
públicos, “para permanecer 
consistente com uma gestão 
fiscal sólida”.

Se as pressões inflacioná-
rias persistirem, o Banco Cen-
tral deve continuar elevan-
do a taxa básica de juros, diz 
a organização. A instituição 
observa que é esperado que 
a taxa Selic suba dos atuais 
12,75% para 13,25% ao ano na 
próxima reunião monetária. 
“A taxa Selic deve permane-
cer em 13,25% até o início de 
2023 e então diminuir lenta-
mente ao longo do ano, à me-
dida que os efeitos defasados 
dos aumentos recentes são fi-
nalmente sentidos”.

A OCDE incentiva que o 
Brasil continue com suas re-
formas “ambiciosas” para ga-
rantir sustentabilidade fiscal. 

OCDE reduz projeção de alta do 
PIB de 1,4% para 0,6% em 2022

revisão

Ilana Cardial 
Agência Estado
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Na Paraíba, o São João já 
começou. Ontem,  o Grupo 
da Melhor Idade Creuza Pi-
res levou a alegria do forró 
pelas ruas da Região Metro-
politana de João Pessoa — da 
antiga Estação Parahyba, até 
Cabedelo e Santa Rita. Cerca 
de 150 idosos participaram, 
vestidos à caráter, cantando 
e dançando pé de serra, no 
balanço de um trem sobre os 
trilhos da capital.

Por volta das 14h20, o gru-
po, que se concentrou na Esta-
ção João Pessoa, saiu com des-
tino à Cabedelo, onde fizeram 
uma breve pausa na viagem, 
sem parar com a festa. De lá, 
o trem — um modelo anti-
go escalado pela Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos 
(CBTU) especialmente para 
os festejos do grupo — seguiu 
viagem para Santa Rita.

A coordenadora do Grupo 
Creuza Pires, Shilon Gama, 
contou que, este ano, a pro-
cura pelo Trem do Forró da 3a 
Idade foi muito boa. Segundo 
ela, isso é porque “as pessoas 
gostam de passear de trem 
e se divertir ao som de mui-
to forró.” Nos anos anterio-
res, os forrozeiros da terceira 
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Diversidade

Grupo Creuza Pires levou a alegria da festa às ruas da Região Metropolitana de João Pessoa, de Cabedelo a Santa Rita

Trem do forró inicia festejos juninos
são joão da terceira idade

idade compraram camisetas 
padronizadas para partici-
par da festa, mas, neste ano, 
os organizadores optaram por 
utilizar uma pulseira com a 
identificação do grupo, que 
custou mais barato. Para os 
participantes, a ideia da pul-
seira também ajudou a juntar 
mais gente para festejar.

Anunciada pela cantoria 
de Alceu Valença, Albanita 
Alves de Souza se destacou 
na multidão. Vestida de noi-
va e com brilho nos olhos — 
da sombra dourada e da ale-
gria da festa — ela dançou “na 
bruma leve das paixões que 
vem de dentro”, de um lado 
ao outro da estação. Saudada 

por todos com gritos de “olha 
a noiva!”, Albanita posou para 
fotos e ajudou a iluminar ain-
da mais a festa. “Depois des-
sa pandemia”, disse ela, “nós 
estamos aqui, comemorando 
a saúde e a vida.”

Albanita conta que faz 
parte do grupo desde a funda-
ção, e todo ano participa vesti-

da de noiva. Viúva há 10 anos,  
ela encontra apenas alegria e 
boas lembranças nos festejos. 
“Todo ano eu venho de noiva, 
e venho desde que o meu ma-
rido era vivo. Ele foi embora, 
mas eu continuo. Era São João, 
era Carnaval, e ele sempre es-
tava dentro da festa comigo.”

Originário da cidade de 

João Pessoa, o grupo foi cria-
do há 18 anos pela ex-verea-
dora Creuza Pires, falecida 
em 2009, com o objetivo de 
reunir as pessoas idosas, que 
normalmente ficavam mais 
reclusas em períodos de fes-
ta popular, para que elas tam-
bém pudessem celebrar e se 
sentir valorizadas.

Cerca de 150 idosos participaram do evento, vestidos à caráter, cantando e dançando forró pé de serra; Albanita comparece à festa todos os anos, sempre vestida de noiva

Fotos: Marcos Russo

Escritor Itapuan Bôtto lança livro hoje 
memórias de lopes de andrade

Nalim Tavares 
Especial para A União

Nalim Tavares 
Especial para A União

Com o objetivo de apoiar 
e fortalecer as ações de em-
preendedorismo e inovação 
no âmbito da Universidade 
Federal de Campina Grande 
(UFCG), proporcionando su-
porte institucional efetivo, re-
presentantes da administra-
ção superior reuniram-se no 
dia 1o de junho com lideran-
ças das empresas júniores da 
instituição.

Na ocasião, foram discu-
tidas possibilidades e pro-
postas de regulamentação, 
editais de apoio, melhoria de 
estrutura física, além de pro-
moção de eventos para di-
vulgação, capacitação, forta-
lecimento e criação de novas 
empresas júniores.

Uma empresa júnior é 
uma associação civil regula-
mentada por lei e gerida por 
estudantes matriculados em 
cursos de graduação de ins-
tituições de ensino superior 
com o propósito de realizar 
projetos e serviços que contri-
buam para o desenvolvimen-
to acadêmico e profissional 

dos associados, capacitando
-os para o mercado de tra-
balho. Funcionam na UFCG 
mais de 15 empresas juniores.

O movimento das empre-
sas juniores atua na institui-
ção há 30 anos, sendo um es-
paço valioso de formação de 
profissionais que lidam com 
demandas de mercado ou da 
sociedade de maneira em-
preendedora. Um movimen-
to autônomo dos estudantes, 
suportado pelo corpo docen-
te e gerando impactos positi-
vos por onde atuam”, destaca 
o secretário de Planejamento 
e Orçamento, professor Viní-
cius Moreira.

“Estou muito feliz e ani-
mado com todos os pontos 
que foram debatido na reu-
nião. Tenho grandes expec-
tativas que demos o primeiro 
passo para tornar o Movimen-
to Empresa Júnior cada vez 
maior na UFCG”, comentou o 
estudante Matheus Marques, 
vice-presidente da Alicerce, 
empresa júnior de Arquitetu-
ra e Engenharia Civil.

UFCG busca fortalecer 
as empresas juniores

empreendorismo

Cagepa faz maratona de 
inovação com estudantes

no espaço cultural

O livro “Lopes de Andra-
de - Memórias” será lançado 
hoje, às 18h, no auditório da 
Federação das Indústrias do 
Estado da Paraíba (Fiep). Es-
crito por Itapuan Bôtto Targi-
no e com o selo da Ideia Edito-
ra, o livro possui 389 páginas, 
nascidas da pesquisa subs-
tancial de Itapuan, e de um 
pedido que a professora Letí-
cia, viúva de Lopes, fez ao es-
critor há mais de 10 anos. O 
prefácio do livro é do jornalis-
ta Helder Moura, membro da 

Academia Paraibana de Le-
tras, e a introdução foi escrita 
por Antônio Costa de Andra-
de, bisneto de Lopes.

Sobre o processo de escri-
ta do livro, Itapuan conta: “A 
professora Letícia tinha um 
material abundante da obra 
do marido, que transferiu 
para mim. Utilizei esse ma-
terial, conversei com a famí-
lia de Lopes e pesquisei a vida 
dele, que teve uma passagem 
brilhante pela Paraíba.”

O livro de memórias é di-
vidido em quatro partes — a 
família, o homem público, o 
homem de letras e o relacio-

namento pessoal e profissio-
nal — e contém correspon-
dências trocadas por Lopes 
Andrade e Gilberto Freyre, re-
latos sobre os relacionamen-
tos familiares de Lopes e his-
tórias da sua vida pessoal e 
profissional. 

Segundo Itapuan, toda a 
família de Lopes o apoiou bas-
tante durante o processo de es-
crita. “Fiz o que melhor pude 
para resgatar a memória dele. 
Lopes de Andrade realmente 
foi uma figura de destaque.”

Como memorialista, Ita-
puan Bôtto possui diversos tra-
balhos. Entre eles “Stenio Lo-

pes – e a Arte do Bem Fazer”, 
“Domingos de Azevedo Ri-
beiro – a Paixão pela Música” 
e “Nelson Speers – Memórias”.

Seu mais novo memora-
do, Lopes de Andrade (1914-
1980), foi membro da Acade-
mia Paraibana de Letras e do 
Instituto Histórico e Geográ-
fico de Campina Grande. Foi 
um dos fundadores da Uni-
versidade Estadual da Paraí-
ba e da Faculdade de Ciên-
cias Econômicas de Campina 
Grande. Foi também profes-
sor universitário, jornalista, 
cronista, economista, soció-
logo e geógrafo.

Produtores, especialistas, 
consultores, jornalistas e pro-
fissionais liberais se uniram 
e lançam, nesta quinta-feira, 
9, a Conparça (Confraria Pa-
raibana da Cachaça). A apre-
sentação ocorrerá às 19h30, no 
restaurante Meat Up (@mea-
tupbr), em João Pessoa, em co-
memoração ao Dia Estadual da 
Cachaça Paraibana, celebrado 
em 10 de junho.

A iniciativa partiu do espe-
cialista em cachaças Maurício 
Carneiro, que será o primei-
ro presidente da entidade. “A 
cachaça é um elemento muito 
presente entre o povo parai-
bano desde os tempos em que 
nosso território compreendia a 
Capitania de Itamaracá e hoje 
se tornou um produto de qua-
lidade, reconhecido em todo o 
Brasil”, afirma.

Para a formação da Conpar-
ça (cuja sigla se escreve assim 
mesmo com “n” e “ç”), foram 
convidadas pessoas que pos-
sam oferecer contribuições re-
levantes ao desenvolvimento 
da valorização do destilado, a 
exemplo do produtor Murilo 
Coelho, que é proprietário do 
Engenho Nobre .

“O que eu vejo na Conparça 
é a união de um grupo de pes-
soas dedicadas à cachaça, e isso 
me traz muita satisfação”, co-

mentou. Ele destacou o aspecto 
cultural e técnico da confraria, 
além de ressaltar que boa parte 
dos integrantes é formador de 
opinião. “A troca de ideias, de 
várias pessoas de segmentos 
diversos, será de grande valor”.

A programação de lança-
mento da Confraria Paraiba-
na da Cachaça vai começar às 
19h30, com uma explanação 
de Maurício Carneiro, ideali-
zador e presidente. Em segui-
da, haverá a aprovação e a as-
sinatura do estatuto, seguida 
de apresentação dos confrades 
e confreiras. Logo após, será a 
vez dos produtores das cacha-
ças Nobre, Gregório, Baraúna, 
São Paulo, Jardim, Aroma da 
Serra e Arrochada se apresen-
tarem. Às 20h acontecerá a pa-
lestra “Cachaça e Mixologia – 
sob o olhar de Moisés Araújo”. 
Após a explanação, o mixolo-
gista fará coquetéis com cacha-
ça. A noite de lançamento tam-
bém terá sorteio de rótulos de 
cachaças paraibanas.

O Dia Estadual da Cacha-
ça Paraibana foi incluído no 
calendário oficial de eventos 
do estado em 2021. A data es-
colhida foi 10 de junho e marca 
quando o produto foi instituí-
do como pertencente ao patri-
mônio cultural e imaterial do 
estado da Paraíba, em 2010.

Confraria Paraibana da 
Cachaça será lançada hoje

em joão pessoa

O dia estadual da cachaça será celebrado nesta sexta-feira

Foto: Secom-PB

Nos dias 11 e 12 de junho, 
das 9h às 18h, acontece, no 
Espaço Cultural José Lins do 
Rêgo, em João Pessoa, o Ino-
vaHack Cagepa. Este hacka-
thon – maratona de inovação 
e empreendedorismo – surge 
com o objetivo de incentivar 
cerca de 200 estudantes de ní-
vel médio técnico da rede es-
tadual e do ensino superior 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) a desenvolve-
rem projetos que possibilitem 
a resolução de problemas en-
volvendo o saneamento bási-
co na região e na busca de no-
vas estratégias para alcançar 
o desenvolvimento sustentá-
vel para todos.

Serão dois dias de evento 
em modalidade presencial. Os 
estudantes serão divididos em 
grupos, receberão uma apre-
sentação sobre a metodologia 
do evento e, em seguida, se-
rão mentorados na produção 
de um projeto para o desafio 
proposto pela Companhia de 
Água e Esgotos da Paraíba. 
Além disso, antecedendo o 
evento, serão realizados dois 
cursos de nivelamentos com 
os participantes em busca de 
alinhar e estimular uma apli-
cabilidade moderna às ideias e 
projetos que serão desenvolvi-
dos ao longo da maratona. Os 
projetos serão avaliados por 
uma banca de especialistas e 
as melhores soluções recebe-
rão uma premiação.

O evento está promovido 
em parceria entre o Serviço 
de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas no Estado da 
Paraíba (Sebrae/PB), Cagepa, 
Centro de Energias Alternati-
vas e Renováveis (CEAR) da 
UFPB, OpenCadd e Governo 
do Estado.

n 

Os projetos 
serão 
avaliados por 
uma banca de 
especialistas
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Pesquisa constata também que mais da metade dos brasileiros convive com algum grau de insegurança alimentar

Fome atinge 33 milhões de pessoas 
no brasil

Roberta Jansen 
Agência Estado

A fome no Brasil voltou a 
patamares registrados pela 
última vez nos anos 1990, 
de acordo com o 2o Inqué-
rito Nacional sobre Insegu-
rança Alimentar no Contex-
to da Pandemia de Covid-19, 
lançado ontem. Atualmente 
33,1 milhões de pessoas não 
têm o que comer no país; 14 
milhões a mais do que no 
ano passado. A nova edição 
da pesquisa mostra ainda 
que mais da metade da po-
pulação brasileira (58,7%) 
convive com algum grau de 
insegurança alimentar (leve, 
moderado ou grave).

Especialistas que parti-
ciparam do levantamento 
dizem que o desmonte de 
políticas públicas por parte 
do governo, o agravamento 
da crise econômica, o acir-
ramento das desigualda-
des sociais e o segundo ano 
da pandemia contribuíram 
para a piora do quadro. No 
ano passado, o número de 
brasileiros que não tinham o 
que comer era de 19 milhões. 
Em 2018, eram 10 milhões. 
A falta de acesso regular à 
água para beber e cozinhar, 
a chamada insegurança hí-
drica, também é um proble-
ma para 12% da população 
brasileira.

“Já não fazem mais par-
te da realidade brasileira 
aquelas políticas públicas 
de combate à pobreza e à mi-
séria que, entre 2004 e 2013 
reduziram a fome a apenas 
4,2% dos lares brasileiros 
(tirando o país do mapa da 
fome mundial)”, explica o 
coordenador da Rede Pens-
san, Renato Maluf. “As me-
didas tomadas pelo gover-
no para contenção da fome 
hoje são isoladas e insufi-
cientes, diante do cenário de 
alta inflação, sobretudo dos 
alimentos, do desemprego e 
da queda de renda da popu-

lação, com maior intensida-
de nos segmentos mais vul-
neráveis.”

Como explica a geren-
te de programas da Oxfam
-Brasil, Maitê Gauto, a pan-
demia surgiu neste contexto 
de agravamento da pobreza 
e o estado não tinha mais es-
truturas para responder à al-
tura. Não por acaso, 15,9 mi-
lhões de pessoas (8,2% da 
população) relataram “sen-
sação de vergonha, tristeza 
ou constrangimento” por te-
rem sido obrigadas a usar de 
meios “social e humanamen-
te inaceitáveis para obtenção 
de alimentos”.

A pesquisa é realizada 
pela Rede Brasileira de Pes-
quisa em Soberania e Se-
gurança Alimentar e Nutri-
cional (Rede Penssan), com 
execução em campo do Ins-
tituto Vox Populi, Ação da 
Cidadania, ActionAid Bra-
sil, Oxfam, entre outras ins-
tituições. Os dados foram co-
letados entre novembro de 
2021 e abril de 2022, por meio 
de entrevistas em 12.745 do-
micílios, em áreas urbanas e 
rurais de 577 municípios dis-
tribuídos pelos 26 estados e o 
Distrito Federal. A pesquisa 
usa a Escala Brasileira de In-
segurança Alimentar (Ebia), 
a mesma usada pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

A pesquisa anterior, de 
2020, mostrava que a fome 
no Brasil tinha voltado a pa-
tamares equivalentes aos 
de 2004. Este ano, o levan-
tamento mostra que apenas 
quatro em cada dez domicí-
lios conseguem manter aces-
so pleno à alimentação; ou 
seja, são considerados em 
condição de segurança ali-
mentar. De acordo com os 
pesquisadores, os núme-
ros atuais são similares aos 
do início da década de 90, 
quando o Brasil tinha 32 mi-
lhões de pessoas abaixo da 
linha da pobreza e o sociólo-

go Herbert de Souza, o Beti-
nho, lançou uma campanha 
nacional contra a fome.

“O Auxílio Brasil não res-
ponde à altura do problema; 
embora seu valor seja maior 
do que o do Bolsa Família, 
a cobertura dele é bem me-
nor”, explica Maitê Gauto, 
da Oxfam-Brasil. “Além dis-
so, até o ano passado, um sa-
lário mínimo era suficiente 
para que a pessoa não en-
trasse em situação de fome; 
nesta pesquisa, isso já mu-
dou, o valor da cesta básica 
já está batendo o do salário 
mínimo.”

A nova pesquisa mos-
tra que a fome atinge as re-
giões do país de forma mui-
to desigual. Em média, 15% 
dos brasileiros estão abaixo 
da linha da pobreza. O por-
centual, entretanto, chega 
a 25% e 21% no Norte e no 
Nordeste. A situação tam-
bém é pior entre os negros e 
as mulheres.

Segundo o levantamen-
to, 65% dos lares coman-
dados por pessoas pretas 
e pardas convivem com al-
guma restrição alimentar. 
Comparando com o primei-
ro inquérito, a fome saltou 
de 10,4% para 18,1% dos la-
res comandados por pretos 
ou pardos.

As diferenças também 
são expressivas na compa-
ração entre lares chefiados 
por homens e por mulhe-
res. Nas casas em que a mu-
lher é a pessoa de referên-
cia, a fome passou de 11,2% 
para 19,3%. Nos lares em que 
os homens são os responsá-
veis, o salto foi de 7,0% para 
11,9%. Segundo os pesquisa-
dores, isso ocorre por conta 
da desigualdade salarial en-
tre os gêneros.

Outro dado preocupan-
te levantado pelo estudo é 
que, em pouco mais de um 

ano, a fome dobrou nas fa-
mílias com crianças meno-
res de 10 anos de idade - pas-
sando de 9,4% em 2020 para 
18,1% em 2022. Na presen-
ça de três ou mais pessoas 
com até 18 anos de idade no 
grupo familiar, a fome atin-
ge 25,7% dos lares. Já nos do-
micílios apenas com mora-
dores adultos, a segurança 
alimentar chegou a 47,4%, 
número maior do que a mé-
dia nacional.

Praticamente não há 
fome nas famílias com 
renda superior a um sa-
lário mínimo por pessoa. 
Em 67% desses domicílios o 
acesso a alimentos é pleno 
e garantido. Ainda assim, 
33% das famílias enfren-
tam algum grau de inse-
gurança alimentar. A fome 
é maior nas casas em que a 
pessoa responsável está de-
sempregada (36,1%), traba-
lha na agricultura familiar 
(22,4%) ou tem emprego in-
formal (21,1).

Cerca de metade das fa-
mílias que deixaram de com-
prar arroz, feijão, vegetais e 
frutas nos últimos três me-
ses, convivem com insegu-
rança alimentar moderada 
ou grave. Entre as famílias 
que deixaram de comprar 

carne nos três meses ante-
riores à pesquisa, 70,4% esta-
vam passando fome. Dados 
semelhantes foram encon-
trados nos lares onde os mo-
radores não haviam compra-
do frutas (64%) e vegetais 
(63,6%).

“Esse é outro problema 
sério”, diz a professora do 
Instituto de Nutrição Josué 
de Castro, da UFRJ, Rosana 
Salles, pesquisadora da rede. 
“Estamos abrindo uma jane-
la para o aumento dos índi-
ces de doenças crônicas na 
população por conta da ali-
mentação ruim “

A segurança alimentar, 
por sua vez, é maior nos la-
res em que o chefe da famí-
lia trabalha com carteira as-
sinada (53,8%) e entre os que 
têm mais de oito anos de es-
tudo (50,6%).

“Reverter essa situação é 
um desafio muito grande”, 
constata Rosana Salles. “Vai 
depender da reestruturação 
das políticas de governo, das 
políticas de combate à fome e 
à miséria, da valorização do 
salário mínimo, do controle 
dos preços da cesta básica. 
Além, é claro, da reestrutu-
ração do Conselho Nacio-
nal de Segurança Alimen-
tar (Consea).”

Situação piora para negros e mulheres

“Já não fazem 
mais parte 
da realidade 
brasileira 
aquelas 
políticas 
públicas de 
combate à 
pobreza e 
à miséria 
que, entre 
2004 e 2013 
reduziram a 
fome a apenas 
4,2% dos lares 
brasileiros 
(tirando o país 
do mapa da 
fome mundial)

Renato Maluf

Segundo a Constituição, a PRF “destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento das rodovias federais”

A Justiça Federal decidiu 
impedir a atuação da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) em 
operações fora de rodovias fe-
derais. A 26a Vara Federal do 
Rio de Janeiro aceitou pedido 
do Ministério Público Federal 
(MPF) para suspender o Arti-
go 2o da Portaria 42/2021, do 
Ministério da Justiça e Segu-
rança Pública.

Segundo o artigo suspen-
so, a PRF poderia designar 
efetivo para integrar equipes 
em operação conjunta com 

outras forças, prestar apoio 
logístico, atuar na segurança 
das equipes e do material em-
pregado, ingressar em locais 
alvos de mandado de busca 
e apreensão, mediante previ-
são em decisão judicial, lavrar 
termos circunstanciados de 
ocorrência e praticar outros 
atos relacionados ao objetivo 
da operação conjunta.

O MPF pediu a nulidade 
do Artigo 2o para impedir a 
atuação da PRF em opera-
ções policiais em locais como 
as comunidades localizadas 
dentro da cidade do Rio. A 
Justiça aceitou o pedido por 

considerar que ele viola o pa-
rágrafo 2o do Artigo 144 da 
Constituição Federal, que 
especifica que a PRF “desti-
na-se, na forma da lei, ao pa-
trulhamento ostensivo das 
rodovias federais”.

O pedido do MPF veio de-
pois de três operações poli-
ciais, com a participação da 
PRF, que resultaram na mor-
te de 37 pessoas. 

Por meio da assessoria de 
imprensa, a PRF informou 
que “já está cumprindo a de-
cisão, analisando a situação e 
adotando as providências ne-
cessárias”.

Justiça Federal impede a atuação 
da PRF fora de rodovias federais

decisão

Vitor Abdala 
Agência Brasil

 

Portaria do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública 
publicada no Diário Oficial 
da União de ontem prorroga 
o emprego da Força-Tarefa 
de Intervenção Penitenciária 
(FTIP), “em caráter episódico 
e planejado”, para treinamen-
to e sobreaviso tendo em vista 
a situação carcerária dos esta-
dos federados.

A medida tem por obje-
tivo a preparação do grupo 
para lidar com eventuais “si-
tuações extraordinárias de 
grave crise no sistema peni-
tenciário”, conforme informa-

do pelo Departamento Peni-
tenciário Nacional (Depen).

De acordo com a Porta-
ria nº 96, a prorrogação vale-
rá por 45 dias, no período de 
14 de junho a 28 de julho de 
2022. O treinamento ocorre-
rá na Penitenciária Federal de 
Brasília e terá o apoio logísti-
co e a supervisão do Depen.

O número de profissionais 
a ser disponibilizado obede-
cerá ao planejamento defini-
do pelos entes envolvidos na 
operação. Segundo o Depen, 
a força-tarefa exerce a coor-
denação das atividades de 
guarda, vigilância e custódia 
de presos. “Além disso, apoia 
a execução das assistências 

previstas na Lei de Execução 
Penal: assistência material, à 
saúde, jurídica, educacional, 
social e religiosa, garantin-
do a humanização da pena. 
Todas as aplicações são ba-
seadas nos modelos adota-
dos pelo Sistema Penitenciá-
rio Federal (SPF)”, detalhou, à 
Agência Brasil, o Depen.

O departamento lembra 
que também está no escopo 
da força-tarefa a transmis-
são de conhecimentos para os 
servidores das unidades fede-
rativas, por meio de treina-
mentos, “tanto em cursos de 
formação profissional quan-
to em cursos rápidos e espe-
cíficos”.

Ministério prorroga treinamento de 
força-tarefa para atuar em presídios

segurança

Foto: Ascom/PRF

Pedro Peduzzi 
Agência Brasil 
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Através do QR Code 
acima, acesse o 

formulário para a 
inscrição na seletiva

O Instituto Pro Brasil - Vila 
Olímpica Parahyba reali-
za, hoje, uma seleção para 
novos talentos dos saltos 

ornamentais na Paraíba. Meninos e 
meninas, de 5 a 9 anos de idade, ain-
da podem se inscrever gratuitamente. 
Esta é a terceira seletiva do ano e o ob-
jetivo é reunir pelo menos 50 atletas 
que treinarão para disputar o Cam-
peonato Brasileiro Interclubes, que 
será realizado de 10 a 18 de dezembro 
no Parque aquático da Vila Parahyba. 

“Estamos buscando crianças com 
potencial. Bem coordenadas, com 
bom equilíbrio, raciocínio rápido. 
Elementos físicos e psicológicos que 
propiciem a prática da modalida-
de”, explica o treinador do Grêmio 
Vila Olímpica Parahyba, Edmundo 
Vergara. 

as seleções vão acontecer nos tur-
nos da manhã, das 8h às 10h,  e tar-
de, 14h às 16h. Os candidatos serão 
avaliados por uma equipe experiente 

que levará em consideração o desem-
penho das crianças não só na água. 
“Faremos testes no solo, com o tram-
polim no colchão e também na cama 
elástica. Depois dos testes no ginásio 
seguimos para os testes na piscina”, 
detalha. a intenção é buscar alunos 
com potencial para alto rendimento. 
“Os que não forem selecionados neste 
momento, poderão fazer parte da nos-
sa escolinha, para que possam evoluir 
e, no futuro, se submeterem a novos 
testes”, reforçou Edmundo Vergara.

O resultado da seletiva deve ser di-
vulgado até a próxima segunda-feira, 
13. O projeto, do Instituto Pro Brasil, 
que atua principalmente na formação 
e manutenção de atletas de alto nível 
em todo o país,  é gratuito, “sem custo 
nenhum de inscrição ou mensalida-
de, lembrando que os alunos selecio-
nados já começam os treinamentos. 
Vamos correr contra o tempo já que 
muitas dessas crianças estarão co-
meçando do zero”. O treinador atenta 
para a necessidade de intensificação 
dos treinos, com foco para o princi-
pal evento da modalidade em 2022. 
“Precisam estar preparados para o 
Brasileiro para continuarmos mos-
trando que o nosso estado é um ce-
leiro do esporte”. 

Mais informações também po-
dem ser obtidas através do telefone 
(83) 98716 8070.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Instituto Pro Brasil, em parceria com 
a Vila Olímpica, realiza seleção, hoje, 
para meninos e meninas de 5 a 9 anos

Em busca 
de novos 
talentos

SaltoS ornamentaiS

Etapa estadual começa, hoje, com atletismo e natação
JogoS eScolareS e paraeScolareS

O técnico Eduardo Vergara observa o salto de uma atleta durante treinamento na piscina da Vila

Os técnicos de saltos ornamentais com as meninas e menino de 5 a 9 anos na Vila Olímpica Parahyba

a partir de hoje terá início, em 
João Pessoa, a etapa estadual dos 
Jogos Escolares e Paraescolares 
da Paraíba, na categoria de 15 a 
17 anos, que envolverá os melho-
res atletas das fases regionais, que 
ocorreram em todo o estado nos 
meses de março, abril e maio. To-
dos os atletas participantes esta-
rão hospedados em hotéis custea-
dos pelo Governo do Estado por 
meio da Secretaria de Estado da 
Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Todas as modalidades serão dis-
putadas na Vila Olímpica Parahyba, 

exceto o vôlei de praia, o ciclismo e 
bocha paralímpica, que terão como 
sede a Praia do Cabo Branco, a PB-
008 próximo ao Centro de Conven-
ção de João Pessoa e o Instituto dos 
Cegos da Paraíba, respectivamente. 
a primeira que iniciará as disputas 
será o atletismo, às 13h30 e à noite, 
a partir das 19h, haverá a competi-
ção de natação. 

amanhã, após às 8h30, será a 
vez do atletismo paraescolar e às 
8h30, mais competições de nata-
ção, enquanto que no mesmo horá-
rio, iniciará o tênis de mesa, judô, 

badminton, taekwondo, ciclismo 
e vôlei de praia, além da bocha. 
Às 15h, começará a competição de 
luta olímpica (wrestling). 

Pelo calendário da etapa esta-
dual, esse primeiro período, ocor-
rerá apenas as modalidades indi-
viduais, e as coletivas vão começar 
no dia 17 deste mês. “agora, até 
esta sexta-feira, haverá apenas as 
modalidade individuais e logo de-
pois, na segunda quinzena, vamos 
começar as coletivas (basquete, vô-
lei, handebol e futsal). O mais im-
portante é ver os atletas satisfei-

tos pelo que o Governo do Estado 
está fazendo em retomar com todo 
entusiasmo esses Jogos Escolares 
e Paraescolares agora já na etapa 
estadual”, disse o professor José 
Hugo, coordenador geral.

De acordo com o regulamento, 
os vencedores da etapa estadual 
ganham o direito a disputarem 
os Jogos Escolares da Juventude, 
que são organizados pelo Comitê 
Olímpico do Brasil (COB), marca-
dos para setembro, em aracaju-SE. 
E os melhores nos paraescolares, 
disputarão uma seletiva em Na-

tal-RN visando as Paralimpíadas 
Escolares, em São Paulo, no mês 
de novembro.

Categoria 12 a 14 anos
a outra categoria, que envolve 

alunos de 12 a 14 anos, terão a eta-
pa estadual disputada no mês de 
agosto, tanto as coletivas quanto 
às modalidades individuais. Os 
vencedores carimbam o passapor-
te para os Jogos Escolares Brasilei-
ros (JEBs), que devem acontecer no 
Rio de Janeiro, na segunda quin-
zena de novembro.
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50
Serão selecionados 
para o Campeonato 

Brasileiro 
Interclubes, que 

vai acontecer de 10 
a 18 de dezembro 
na Vila Olímpica 

Parahyba
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Os alunos veteranos que 
estudam em escolas públi-
cas e que tiveram as aulas 
suspensas por conta da pan-
demia da Covid-19, em 2020, 
iniciaram, ontem, no Espaço 
Cultural, em João Pessoa, as 
matrículas para as escolinhas 
da Vila Olímpica Parahyba.

As modalidades disponí-
veis são: futsal, voleibol, han-
debol, futebol de campo, han-
debol de areia, tênis de mesa, 
judô, ginástica para a terceira 
idade, ginástica rítmica, cir-
cuito funcional, dança-tera-
pia, capoeira, treino de condi-
cionamento físico, atividades 
multifuncionais, atletismo, 
hidroginástica, nado artísti-
co, natação, yoga, polo aquá-
tico e basquete. As aulas têm 
início no dia 11 de julho.

O funcionário público João 
Carlos Nóbrega, que esteve no 
local para realizar a matrícu-
la do filho Davi Nóbrega, de 
12 anos, elogiou a estrutura 
montada para receber os alu-
nos e pais. “Meu filho esta-
va com a matrícula em vigor, 
quando veio a pandemia, e 
agora, as aulas vão voltar, mas 
fica aqui meu registro pela or-
ganização de como foi monta-
da a estrutura para receber os 
alunos e pais”, frisou.

Para os alunos novatos 
oriundos da rede pública, as 
matrículas ocorrem entre os 
dias 13 e 15 de junho. O pú-
blico veterano e os que estu-
dam em instituições privadas 
poderão realizar as matrícu-
las no período de 20 a 22.  De 
27 a 30 de junho, todos os de-
mais públicos.

A taxa de inscrição é ape-
nas para quem não estuda na 
rede escolar pública de en-
sino  e idosos pagam meta-
de do valor inteiro, que é de 
R$ 50 para as modalidades 
aquáticas e R$ 40 as demais. 
O valor arrecadado é desti-
nado ao Fundo de Amparo 
ao Esporte e Lazer (FAEL), 
que tem como objetivo con-
tribuir com a manutenção do 
complexo, bem como incen-
tivar a fomentar a prática do 
esporte e do paradesporto.

Cadastramento começou ontem, no Espaço Cultural, com os veteranos que estudam em escolas públicas

Alunos se matriculam em escolinhas
vila olímpica parahyba

Foto: Secom/PB
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Para os alunos 
novatos da 
rede pública, 
as inscrições 
serão feitas 
entre os 
dias 13 e 15 
deste mês, 
no Espaço 
Cultural

As inscrições para as escolinhas na Vila Olímpica Parahyba vão até o final do mês, e as aulas estão previstas para 11 de julho

O Campinense anunciou, 
ontem, dispensas em seu 
elenco após a goleada humi-
lhante sofrida para o Remo 
por 4 a 0, na última segunda-
feira, em Belém. A lista tem 
seis jogadores, com dois za-
gueiros, Vinicius Santana e 
Márcio, um volante, Gabriel 
Pereira, e os atacantes Iago Sil-
va e Cláudio. Outro volante, 
Marinho, está sendo empres-
tado à Desportiva Perilima 
para as disputas do Campeo-
nato Paraibano Sub-20. As in-
formações foram postadas 
nas redes sociais do clube. 

Outros jogadores devem 
deixar o clube, mas a diretoria 
segue conversando com o téc-
nico Ranielle Ribeiro sobre a 
reformulação do elenco. Ribei-
ro está em situação difícil no 
comando e nos bastidores já se 
comenta que sua permanên-
cia depende exclusivamente 
do resultado do jogo do final 
de semana contra o Manaus. 

O Campinense está na 16a po-
sição do Brasileiro da Série C. 

Botafogo
Na rodada 10 do Campeo-

nato Brasileiro da Série C, o Bo-
tafogo joga contra o Paysandu-
PA, em Belém-PB, no próximo 
domingo (12), de olho nas pri-
meiras posições na tabela de 
classificação. Vestindo a cami-
sa do alvinegro há pouco mais 
de um mês, o volante Philipe 
Guimarães “PH”  participou 
de quatro partidas na disputa 
da competição. 

Com as ausências dos vo-
lantes Tinga e Pablo, o jogador 
de 31 anos parece ter conquis-
tado a confiança do treinador 
Gerson Gusmão e deve iniciar 
a partida como titular contra o 
“Papão da Curuzu”. 

“Vai ser outro jogo de alto 
nível, de dois times que sabem 
que cada detalhe vai ser primor-
dial para sair com a vitória. Sa-
bemos da qualidade do adver-
sário, mas a gente confia muito 
no nosso grupo. Temos muitos 
jogadores decisivos“, comentou.

Seis jogadores são dispensados após 
a humilhante derrota para o Remo

campinense

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com “Vai ser outro jogo 

de alto nível, 
de dois times 
que sabem que 
cada detalhe vai 
ser primordial 
para sair com a 
vitória. Sabemos 
da qualidade do 
adversário, mas 
a gente confia 
muito no nosso 
grupo. Temos 
muitos jogadores 
decisivos

Philipe Guimarães

Fora do calendário das 
principais competições de 
futebol, no segundo se-
mestre, o Treze volta as 
suas atenções para a dis-
puta das categorias de base 
e, hoje, o clube faz sua es-
treia no Campeonato Pa-
raibano Sub-20. A garotada 
do Galo enfrenta a Picuien-
se, a partir das 15h, no Es-
tádio Amigão, em Campi-
na Grande, pela primeira 
rodada da competição esta-
dual, sonhando com a Copa 
São Paulo 2023.

Na competição dispu-
tada por 21 clubes, dividi-
dos em quatro grupos, o 
Galo disputa pelo grupo do 
Agreste, ao lado de Picuien-
se, Perilima e Sport Lagoa 
Seca. Quem vai comandar o 
clube na competição é o trei-
nador Maribor Rocha. O co-
mandante potiguar afirma 
que o objetivo é colocar o al-

Treze estreia contra a Picuiense
sonhando com a Copa São Paulo

paraibano sub-20

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Fracasso do time em Belém já vem tendo reflexos no elenco do Campinense com dispensas

vinegro nas principais com-
petições regionais e nacio-
nais da categoria.

“Fizemos uma pré-tem-
porada de trinta dias, ex-
plorando as potencialidades 
técnicas de nossos atletas 
e também trabalhando a 

questão psicológica. Estou 
ciente da minha responsa-
bilidade em conduzir os ga-
rotos e tentar colocar o Treze 
nas principais competições 
regionais e nacionais da ca-
tegoria. Já tive a satisfação 
de trabalhar em outros clu-
bes de categorias de base e 
colocá-los em grandes com-
petições, espero conseguir o 
mesmo sucesso com o Treze”, 
comentou.

Maribor Rocha tem um 
plantel de 28 jogadores para 
a disputa da competição 
nesta primeira fase do Es-
tadual Sub-20. Na segunda 
fase, os quatro primeiros co-
locados de cada grupo avan-
çam para fase seguinte. Caso 
se classifique, o Treze inicia 
duelos eliminatórios, em sis-
tema de “mata-mata”, até ser 
definido o campeão, que  ga-
rante vaga na Copa do Nor-
deste Sub-20 deste ano e na 
Copa São Paulo de Futebol 
Júnior, bem como, na Copa 
do Brasil Sub-20 de 2023.

21
É o número de clubes 

que disputam o 
Campeonato Paraibano 

Sub-20 em busca de 
vagas em competições 
tradicionais de base do 

futebol brasileiro

Depois de vários treinamentos, os jogadores do Treze estão prontos para o jogo de estreia

Foto: Cassiano Cavalcanti/Treze

Foto: Divulgação/Clube do Remo
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Curtas
Austrália e Peru vão decidir
vaga para a Copa de 2022

A seleção da Austrália ficou mais perto da Copa 
do Mundo do Catar ao vencer os Emirados Árabes 
Unidos por 2 a 1, em Doha. Com a vitória no duelo, 
definido em jogo único, a equipe australiana 
avançou nas Eliminatórias Asiáticas para disputar 
a repescagem intercontinental contra o Peru, na 
próxima segunda-feira, novamente no Catar, que 
receberá o Mundial entre novembro e dezembro 
deste ano. O vencedor deste confronto vai se 
classificar para a Copa, garantindo vaga no difícil 
Grupo D, que tem França, Dinamarca e Tunísia. 
Tanto Austrália quanto os Emirados Árabes haviam 
ficado na terceira colocação dos seus grupos na 
fase final das Eliminatórias Asiáticas. A Copa do 
Mundo tem 30 das suas 32 seleções garantidas até 
agora e a outra vaga sai no dia 14 entre Costa Rica 
e Nova Zelândia.

Guga relembra os 25 anos
do feito em Roland Garros

O tênis brasileiro celebrou, ontem, um dos feitos 
mais importantes de sua história. Foi em um dia 
8 de junho que Gustavo Kuerten conquistou seu 
primeiro título de Roland Garros no ano de 1997, 
há exatos 25 anos. O troféu "transformou nossas 
vidas", disse Guga. Na época, o tenista catarinense 
surpreendeu o mundo não somente por estar 
fora da lista dos cabeças de chave. Mas também 
por ser o então 66o do ranking. Antes de Guga, 
nenhum tenista havia se sagrado campeão de 
Roland Garros com um ranking tão baixo. Em vídeo 
publicado, o agora ex-tenista celebrou a conquista 
ao apontar uma foto em que aparece erguendo a 
taça, há 25 anos. "Fala, galera. Olha aí, 25 anos 
comemorando aqui em Roland Garros. Aquela 
alegria do primeiro título... duas semanas que o 
mundo virou de cabeça para baixo”, lembrou

Modric renova por mais
um ano com o Real Madrid

Eleito o melhor do mundo em 2018, o volante 
Luka Modric estendeu seu vínculo com o Real 
Madrid por mais uma temporada. O jogador 
croata, que tinha contrato somente até o fim deste 
mês, assinou novo acordo até junho de 2023, 
ampliando sua já longa trajetória pela equipe 
espanhola. Mesmo longe do auge, Modric segue 
importante no meio-campo madrilenho. Após 
atuações irregulares ao longo da última temporada 
europeia, o jogador de 36 anos fez apresentações 
decisivas tanto nas semifinais quanto na final 
da Liga dos Campeões, quando o Real venceu o 
Liverpool por 1 a 0 e faturou o troféu pela 14ª vez. 
Com a renovação, Modric vai completar 11 anos 
de clube ao fim da próxima temporada. Neste 
período, levantou inúmeros troféus. Só da Liga dos 
Campeões foram cinco.

Ana Marcela pode ter cargo 
na Federação Internacional

Ana Marcela Cunha concorre à eleição para 
Comissão de Atletas da Federação Internacional 
de Natação. A campeã olímpica é uma dos 29 
candidatos às 20 vagas da comissão.  

As eleições serão realizadas durante o 
Campeonato Mundial de Budapeste, que será 
realizado entre os dias 18 de junho e 3 de julho e 
envolve as cinco modalidades: Natação, Águas 
Abertas, Saltos Ornamentais, Polo Aquático e Nado 
Artístico. Todos os atletas que participarem da 
competição podem votar.  

O período de votação para atletas de Natação 
será entre os dias 16 e 25 de junho. Para atletas 
das outras quatro modalidades, será de 16 a 28 de 
junho. Como o High Diving não será disputado em 
Budapeste, os atletas que participaram do Mundial 
de Gwangju, em 2019, votarão por correio.  

A Comissão de Atletas da Fina será divulgada 
no dia 29 de junho, em uma cerimônia em 
Budapeste.  

Eleita sete vezes a melhor atleta do mundo e 
campeã olímpica, Ana Marcela é considerada 
a melhor atleta de Águas Abertas da história da 
modalidade. Em Budapeste, ela vai em busca de 
medalhas nas provas de 5 km, 10 km e 25 km. Ela 
possui 11 medalhas em Campeonatos Mundiais: 
cinco de ouro, duas de prata e quatro de bronze.  

Oriundo das categorias 
de base do Coritiba, o lateral 
Rafinha vai fazer uma via-
gem no tempo, hoje, quando 
entrar em campo no estádio 
Couto Pereira, às 20h, para 
encarar o time que o revelou 
para o futebol. Atualmente 
no São Paulo, o experiente jo-
gador disse estar preparado 
para o compromisso, mas ad-
mitiu que terá um sentimen-
to diferente.

“Voltando agora depois 
de 17 anos. O Couto Pereira 
foi onde eu comecei a minha 
carreira. Claro que vai ser um 
sentimento diferente, mas va-
mos com tudo , pois precisa-
mos da vitória”, afirmou o la-
teral-direito.

Um dos atletas mais expe-

rientes do elenco, o jogador de 
36 anos disse conhecer bem a 
atmosfera que o aguarda. No 
entanto, garante que a equipe 
do Morumbi vai estar pronta 
para suportar a pressão.

“Sei bem como é. O Cori-
tiba é muito forte lá dentro, já 
estive daquele lado e sei que o 
torcedor apoia o tempo todo. 
Mas aqui no São Paulo, todos 
estão preparados para essa 
partida”, comentou.

Nos últimos cinco jogos 
pelo Brasileiro, o São Paulo 
obteve quatro empates e uma 
vitória. Para Rafinha, os com-
panheiros precisam ajustar al-
guns detalhes para fazer com 
que o time volte a vencer den-
tro da competição.

“estamos vindo de bons 
primeiros tempos. Nos últi-
mos jogos, saímos na frente no 
marcador, mas depois sofre-
mos o empate. Acho que pre-
cisamos continuar na mesma 
pegada. Podendo sair na fren-
te no placar, é tentar matar o 
jogo”, afirmou o atleta.

Com a experiência de ter 
vencido o Brasileiro de 2019 
pelo Flamengo, Rafinha ain-
da falou o que o São Paulo 
precisa fazer para seguir na 
parte de cima da tabela. “Im-
portante é estar pontuando. 
O Brasileiro é assim, se não 
ganha, não perde, pois esses 
pontos fazem diferença no fi-
nal”, encerrou o atleta. A ro-
dada ainda terá Palmeiras x 
Botafogo, às 19h, e Fortaleza 
x Goiás, às 20h.

A derrota do Corinthians 
para o Cuiabá, na noite dessa 
terça-feira, (7), acabou sendo 
ofuscada nas conversas e dis-
cussões dos torcedores por 
um vídeo que viralizou logo 
após a partida disputada na 
Arena Pantanal. Nele, o ata-
cante Jô aparece numa roda 
de samba com amigos em São 
Paulo justamente enquanto o 
time paulista jogava em Cuia-
bá, pelo Brasileirão.

Jô se recupera de proble-
ma físico e não foi relaciona-
do para a partida fora de casa. 
Mesmo assim, o vídeo gerou 
rápida reação da torcida. e 

também por parte do clube. 
"Vamos analisar o vídeo com 
calma e falar com o jogador ", 
afirmou o gerente de futebol 
do Corinthians ao site Meu 
Timão.

Jô tem acumulado po-
lêmicas nesta sua terceira 
passagem pelo clube paulis-
ta, no qual foi revelado. em 
março, ele foi multado por 
ter se ausentado de dois trei-
nos seguidos porque come-
morou seu aniversário de 35 
anos fora da cidade e voltou a 
tempo para se apresentar ao 
time em São Paulo. Na épo-
ca, estava machucado e pre-

cisava retomar o tratamento.
em junho do ano passado, 

entrou em campo com uma 
chuteira verde, que ele alegou 
ser azul, e foi alvo da torcida 
e de uma multa por parte do 
clube. Meses antes, publicou 
fotos em um hotel com Ote-
ro, ex-jogador do Corinthians, 
em meio a um surto de Co-
vid-19 no elenco da equipe.

No fim do ano, a polêmi-
ca foi familiar. ele teria "de-
saparecido", sem manter con-
tato com a esposa por quatro 
dias. Pelas redes sociais, che-
gou a anunciar o fim do seu 
casamento.

17 anos
 Coritiba foi 
o clube onde 

Rafinha iniciou 
sua brilhante 
carreira para 

ganhar o mundo 
e se tornar um 

dos laterais mais 
vitoriosos

Atacante Jô, do Corinthians, segue 
acumulando polêmicas fora de campo

indisciplina

Lateral iniciou a sua carreira no time paranaense e disse estar preparado para o jogo de hoje, no Couto Pereira

Reencontro de Rafinha com ex-clube
coritiba x são paulo

Agência Estado
Foto: Divulgação/Rubens Chiri/São Paulo

Rafinha está motivado e confiante em vencer o seu ex-clube

Jô continua colecionando problemas em suas passagens pelo Corinthians, deixando a torcida furiosa pelo comportamento extracampo

Vídeo
Imagens mostram o 

jogador do Corinthians 
numa roda de samba, no 
mesmo horário em que 
o clube jogava e perdia 

para o Cuiabá, na 
Arena Pantanal

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians
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A utilização de animais domésti-
cos em competições esportivas no Bra-
sil gerou divergências na última terça-
feira (8) em audiência sobre o tema na 
Comissão do Esporte da Câmara dos 
Deputados. Enquanto representantes 
de entidades protetoras alegam risco 
de maus-tratos, defensores do uso de 
animais em eventos esportivos dizem 
ser possível adotar cuidados para mi-
nimizar danos físicos e psicológicos 
aos bichos.

O presidente do Instituto SOS Pets, 
Amauri dos Santos, condenou, por 
exemplo, o uso de cães e galos em 
competições de briga física, as cha-
madas rinhas. “Nos últimos dez anos, 
eu consegui fazer aproximadamente 
1.500 resgates de animais que viviam 
em situação de tortura, animais que 
participavam de ‘competições espor-
tivas’, que são as rinhas de galos e de 
cães, e já houve casos de vaquejadas 
mesmo, onde participantes feriam e 
mutilavam animais em eventos clan-
destinos”, disse.

Para Santos, mesmo com as recen-
tes alterações, a legislação brasileira 
ainda não é capaz de intimidar quem 
pratica maus-tratos contra animais. O 
representante do Conselho Federal de 
Medicina Veterinária (CFMV) na au-
diência, Rodrigo Montezuma, não co-

mentou sobre o rigor das punições, 
mas destacou que a Lei dos Crimes 
Ambientais já prevê detenção de três 
meses a um ano e multa para quem 
pratica maus-tratos, fere ou mutila ani-
mais, podendo chegar a três anos em 
caso de morte.

Em 2020, a lei foi alterada e passou a 
punir com mais rigor maus-tratos con-
tra cães e gatos: reclusão de dois a cinco 
anos, multa e proibição de o agressor 
ter a guarda de animais. Na avaliação 
de Montezuma, é viável utilizar ani-
mais em eventos esportivos, desde que 
haja regulamentação prévia da ativi-
dade, assistência técnica prestada por 
profissional capacitado e fiscalização 
pelos órgãos competentes. “Esse tripé 
– regulamentação, assistência técnica 
e fiscalização – é extremamente neces-
sário, pois a simples proibição de ati-
vidades esportivas ou qualquer ativi-
dade com os animais acaba por gerar 
mercados paralelos, rentáveis e obvia-
mente legais, como rinhas de cães, ga-
los e passarinhos”, disse.

Ele sugeriu, por fim, o uso da Re-
solução 1236/18 do CFMV como base 
para definir quais situações devem 
ser enquadradas como maus-tratos 
e acrescentou que a regulamentação 
deve considerar a aptidão natural do 
animal, citando os cães galgos como 
corredores natos.

O deputado Delegado Pablo (União
-AM), que propôs e presidiu a audiên-

cia pública, concordou com a ideia de 
uma legislação não apenas focada em 
punição. “A gente, muitas vezes, pen-
sa em fazer uma política de combate 
aos maus-tratos, mas esquece que essa 
política tem que estar acompanhada 
de assistência, de um passo a seguir, 
do que fazer com os animais que são 
maltratados, abandonados por seus 
donos, que é uma forma clássica de 
maus-tratos”, disse.

A ativista dos direitos dos animais 
Cris Dandara, do Bolha Animal, uti-
lizou o debate para criticar o governo 
do Amazonas por ter apoiado recente-
mente a realização de um circuito de 
vaquejadas, cuja primeira fase ocor-
reu em abril. “Independentemente de 
lei e de areia com mais qualidade, de 
luva padrão e de cauda artificial, há 
uma lesão, e o animal sente dor e so-
fre agressões tanto física como psico-
lógica”, disse.

O deputado Capitão Augusto (PL
-SP), autor da proposta que transfor-
mou rodeios, vaquejadas e outras ma-
nifestações do gênero em patrimônio 
cultural imaterial do Brasil, disse que 
já conseguiu “demonstrar de forma 
técnica” que não existem maus-tratos 
nesses eventos. Em 2017, o Congresso 
Nacional alterou a Constituição para 
estabelecer que não são consideradas 
cruéis as práticas desportivas que uti-
lizem animais, desde que sejam ma-
nifestações culturais.

Lei dos Crimes Ambientais prevê punição para maus-tratos, e entidades dizem que legislação não protege o suficiente

Tortura e morte em eventos esportivos
USO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

(Valéria de Almeida)

Obituário
Gabriela Garcez
7/6/2022 – Aos 26 anos, em João 
Pessoa (PB). Influenciadora 
digital, natural de Recife (PE) 
morreu após cair do 16o andar 
de um prédio de 51 andares (182 
metros) no bairro Altiplano. A família dela mora 
em Mamanguape (PB). A polícia investiga se 
houve suicídio, acidente ou assassinato.

Foto: Reprodução

Aforismo
“Um instante, vivido no 
paraíso,/ não é pago 

muito caro com a morte.”
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Ida Steinmüller é administradora, memorialista e presidente 
de honra do Instituto Histórico de Campina Grande (IHCG)

José Adalberto 
(Neguinho)
7/6/2022 – Em Monteiro (PB). Ele 
teria acendido e explodido um 
artefato junino (bomba) em sua 
boca. A vítima sofria de transtorno 
psicológico e seria sobrinho do cantor Deijinha 
de Monteiro, já falecido.

Foto: Portal Mídia

Breves & Curtas
# Morte a bordo provoca pouso de emergência
Um avião precisou fazer um pouso de 
emergência no Aeroporto de Fortaleza no 
último dia 3. A aeronave era um Boeing 787 
que saiu de Madri, na Espanha, e tinha como 
destino a cidade de Assunção, no Paraguai. 
Um dos passageiros passou mal durante o voo 
e acabou morrendo. A vítima era um idoso de 
nacionalidade espanhola. O corpo foi deixado 
em Fortaleza, capital cearense, para ser 
trasladado acondicionado de forma correta em 
outro voo.

# Louva-deus Karla morre após cirurgia
A louva-deus Karla que ficou conhecida após 
ser submetida a uma cirurgia de estômago 
morreu em São Paulo. O comunicado foi 
repassado pelo veterinário Luiz Fernando 
Guaraná em seu perfil no Instagram. Ele 
trabalha na clínica Exotic Pets, em São Paulo, 
que é especializada em atendimentos a 
animais incomuns. Segundo o médico, ela 
se recuperou da anestesia, mas acabou não 
resistindo. O veterinário bombou nas redes 
sociais depois que publicou um vídeo de uma 
consulta que fez para tratar do rompimento de 
abdômen de Karla, uma louva-deus.

# Mortes e violência em dote na Índia I
Depois de vários dias desaparecidas, a 
irmãs Kalu, Mamta Meena e Kamlesh foram 
encontradas mortas em um poço na Índia. 
Casadas com três irmãos, as mortes refletem a 
violência relacionada com o dote matrimonial, 
uma prática ilegal mas arraigada no país. Antes 
de morrer, as vítimas deixaram uma mensagem 
na qual culpavam a família de seus maridos, 
com a qual mantinham uma disputa sobre as 
elevadas quantias que muitos pais indianos 
costumam pagar para casar suas filhas.

# Mortes e violência em dote na Índia II
Kalu (27 anos), Mamta (22) e Kamlesh (20) foram 
encontrados no mês passado em Dudu, um 
vilarejo na região do Rajasthan, onde moravam 
na mesma casa, vítimas constantes de abusos 
por parte dos maridos e parentes, afirma sua 
família. Além das três irmãs, também foram 
encontrados os corpos dos filhos de Kalu, um 
menino de quatro anos e um bebê de quatro 
semanas. E as outras duas estavam grávidas.

Murilo Souza 
Agência Câmara

Davy Morgan
6/6/2022 – Aos 52 anos. Piloto 
norte-irlandês morreu após 
sofrer um acidente na terceira e 
última volta da primeira corrida 
da categoria Supersport do TT 
da Ilha de Man. A prova é considerada como 
o campeonato de motociclismo mais perigoso 
do mundo. Ele foi a terceira vítima da edição 
de 2022. O acidente aconteceu na sessão de 
montanhas do traçado que percorre toda a ilha. 
Experiente, ele participava da prova pela 80ª 
vez. A tradicional corrida é realizada desde 
1907. Em toda a história, o evento já contabiliza 
261 mortes.

Foto: Twitter

Por toda parte sempre há terreno inculto a 
espera de um arado”. Foi com essa frase 
que o professor Vanderley de Brito iniciou 

a reunião que veio ter comigo uma noite dessas para 
apresentar a necessidade de se organizar a primeira 
Revista do Instituto Histórico de Campina Grande. 
A cidade, tremendo de frio, como é comum neste 
período, e a gente tomando sorvete nesse colóquio, 
porque ele está num pós-operatório odontológico. 
Com tudo já pensado: organização, formatação e 
estratégias para o autofinanciamento da revista, esse 
lavrador de memórias sempre me impressiona com 
sua força de idealismo, que, mesmo sob efeito de 
analgésicos, não perde o entusiasmo. Mas, enquanto 
eu o observava argumentando embevecido a 
importância que teria a Revista do Instituto Histórico, 
como um déjà-vu a cena me reportou a outubro de 
1993, quando, também em reunião a dois, eu ouvia o 
amigo Amaury Vasconcelos com o igual entusiasmo, 
e argumentos idênticos, defendendo a importância 
de se publicar a primeira Revista da Academia de 
Letras de Campina Grande.  São coincidências que 
até parecem brincadeiras do acaso.

Eu conheci Amaury e Beth, sua esposa, em dezembro 
de 1987, no baile que organizei no Clube Campestre 
para marcar o aniversário de 25 anos da Indústria 
Cande. Nessa época, eu estava recém-ingressa no 
círculo da alta sociedade de Campina Grande e, daí em 
diante, os encontros com o casal foram mais frequentes 
e Amaury sempre me chamava de “prima”, não sei 
de onde ele tirou isso, pois sou filha de imigrantes 
austríacos, mas acho que era sua forma lúdica para 
inserir esta filha de estrangeiros na grande parentela 
do povo campinense. Inclusive, Amaury era sempre 
um brincalhão. Mas minha aproximação maior com 
ele foi em 1993, quando eu e meu marido estávamos 
organizando a comemoração do centenário de Elpídio 
de Almeida e, na época, o amigo Edvaldo do Ó era 
quem nos ajudava com as diretrizes, mas adoeceu 
e se retirou de cena. Fiquei desesperada, eu não 
tinha penetração alguma na seara intelectual, e foi 
Maurílio Almeida quem sugeriu que procurássemos 
Amaury Vasconcelos. Fiquei surpresa, pois o tinha 
como advogado, nunca soube que se tratava de um 
intelectual, com livros escritos, nem tampouco que era o 
presidente da Academia de Letras de Campina Grande, 
comigo ele só conversava coisas triviais do cotidiano, 
sempre bem humorado e sem qualquer ar professoral.

Convidei-o a vir na Cande, expliquei a quantas 
andava o centenário e depois o levei para conhecer a 
ala na empresa onde eu comandava uma equipe que 
trabalhava na catalogação da biblioteca de Elpídio de 
Almeida. Ele ficou impressionado, também me tinha 
apenas como a jovem esposa de um industrial, não 
fazia ideia de meu interesse e sensibilidade à história de 
Campina Grande. No mesmo dia ele aceitou colaborar 
com o centenário e, devo dizer, Amaury foi o principal 
responsável pelo sucesso desse evento.

Passados alguns meses, numa manhã ele me ligou 
dizendo que precisava conversar comigo, eu disse 
que viesse à empresa, e foi nesse dia que ele veio me 
falar que estava organizando a primeira revista da 
Academia de Letras de Campina Grande, que estava 
pronta para ser impressa, mas faltava recursos para 
cobrir as despesas da gráfica. Ele me entregou o 
orçamento e o protótipo impresso, que trazia embaixo 
do braço e, enquanto eu folheava, ele argumentava 
freneticamente a importância dessa revista para a 
posteridade. Mas, antes de concluir, eu o interrompi 
dizendo que a empresa pagaria os custos, e sem 
exigência alguma, pois seria um pecado encobrir a 
belíssima arte de capa e contracapa do amigo Chico 
Pereira com a logomarca da empresa. Seus olhos 
umedeceram, crescidos às lentes dos óculos. Eram 
os olhos de um apaixonado pela causa das letras, 
assim como são hoje os olhos do professor Vanderley 
quando argumenta as causas memorialísticas. Essas 
pessoas de espírito idealista me encantam.

O amigo Amaury Vasconcelos saiu de meu convívio 
depois que mudou para João Pessoa, onde faleceu no 
dia 21 de agosto de 2007, aos 75 anos, e até hoje tenho 
orgulho de ter possibilitado a impressão do primeiro 
número da Revista da Academia de Letras de Campina 
Grande, mas..., como diz o professor Vanderley: por toda 
parte sempre há terreno inculto a espera de um arado.

Rememorando 
Amaury Vasconcelos“
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Unidade de saúde realiza, hoje, uma grande mobilização no Busto de Tamandaré, a partir das 17h

Trauma de JP conscientiza população 
sobre queimaduras

Prevenção
Uma tenda no 

local com a equipe 
multiprofissional 
da UTQ realizará 

minipalestras sobre 
a prevenção de 

queimaduras e fará 
distribuição 

de folders

Os números de pessoas 
acometidas por acidentes en-
volvendo queimaduras vol-
taram a crescer após o pe-
ríodo pandêmico, fator que 
gera preocupação entre os 
profissionais de saúde que 
atuam, diariamente, frente 
à recuperação desses pacien-
tes. No Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena, em 
João Pessoa, não é diferente. 
Com a finalidade de informar 
e conscientizar as pessoas so-
bre os meios de prevenção aos 
acidentes envolvendo quei-
maduras, a unidade de saú-
de fará uma grande mobiliza-
ção no Busto de Tamandaré, 
hoje, às 17h. 

O evento faz parte da 20ª 
Campanha de Prevenção às 
Queimaduras Marcas que 
Ficam Para Sempre. No lo-
cal, será montada uma ten-
da com a presença da equipe 
multiprofissional da Unida-
de de Tratamento de Quei-
mados (UTQ), que realizará 
minipalestras sobre a pre-
venção de queimaduras e 
distribuição de folders. Na 
ocasião, a população pode-
rá tirar dúvidas sobre os vá-
rios tipos de queimaduras e 
como proceder numa situa-
ção de emergência, também 
poderá aprender sobre a se-
gurança dos fogos de artifí-
cios e fogueiras.

Para o diretor-geral da 
instituição, Laecio Bragan-
te, o objetivo é conscienti-
zar a sociedade, durante este 
período junino, e evitar que 
os números de queimadu-
ras cresçam. “Nossas cam-
panhas em anos anteriores 
surtiram efeito. Por isso, es-
tamos realizando essa ação 
com muita alegria e com nos-
sa equipe completa, a fim 
de levar informações impor-
tantes para pessoas que irão 
passar em nossa tenda. Do 
mesmo jeito que realizamos 
um trabalho humanizado no 
Hospital de Trauma, estare-

mos fazendo neste evento”, 
ressaltou. 

Karla Dias Barros ainda 
lembra dos momentos de 
dor que passou na véspera 
de São João, em 2019, quan-
do sua filha de seis anos caiu 
numa fogueira. “O susto foi 
enorme. Eu pensei sim que 
perderia a minha filha. É 
uma dor que só quem é mãe 
pode sentir ao ver o seu fi-
lho naquela situação, mas 
graças a Deus ela está bem 
e recuperada. O acidente é 
sempre muito rápido, então 
o cuidado deve ser redobra-
do. Ela estava brincando no 
quintal próximo a uma fo-
gueira e houve uma explo-
são que atingiu várias par-
tes do corpo dela. Agora os 
cuidados são redobrados”, 
salientou. 

Segundo o setor de esta-
tísticas da unidade de saúde, 
em 2021, mais de 900 pesso-
as foram vítimas de queima-
duras e os principais moti-
vos foram: líquidos em alta 
temperatura (469), contato 
com o objeto em alta tempe-
ratura (149), por fogo (72), fo-
gos de artifício (18), produ-
to químico (28), eletricidade 
(nove), insolação (sete), cara-
velas (dois), entre outros.

em campina grande

Servidores realizam protestos em 
frente ao gabinete do prefeito

No ato público, ontem, os servidores fizeram críticas à condução do gestor, reivindicaram o reajuste da data-base e o Plano de Cargos

Os servidores da prefeitu-
ra de Campina Grande con-
tinuaram as ações da gre-
ve geral, iniciada na última 
segunda-feira (6), com um 
ato público na manhã de on-
tem, em frente ao gabinete 
do prefeito da cidade, Bruno 
Cunha Lima (PSD). Os servi-
dores fizeram críticas à con-
dução do gestor com o ser-
viço público e reivindicam 
o reajuste da data-base e o 
cumprimento do Plano de 
Cargos. Um novo protesto 
foi marcado para a amanhã, 
na Vila Sítio São João.

O presidente do Sintab 
Giovanni Freire destacou 
suas críticas ao programa 
Saúde de Verdade. De acor-
do com Giovanni, houve 

uma privatização da gestão 
da saúde no município. “Con-
trataram uma empresa e en-
tregaram o serviço de saúde 
para ela. Destinaram milhões 
de reais para essa empresa 
ao invés de investir na área 
da saúde. E vamos mostrar a 
população o que é a saúde de 
verdade em Campina Gran-
de”, disse Giovanni. 

Napoleão Maracajá, dire-
tor do Sintab, criticou a fal-
ta de diálogo do prefeito com 
o sindicato e destacou que há 
cinco anos não ocorre reajus-
te salarial. Segundo ele, os ser-
vidores trabalham em condi-
ções precárias. “Você, prefeito, 
é o responsável pelo que acon-
tece com qualquer trabalha-
dor que sofrer um acidente de 
trabalho, na escola ou unida-
de de saúde. Você precisa ter 
a dignidade de fazer esse tra-
balho”, disse, durante o ato. 

Já Franklyn Ikaz, também 
diretor do Sintab, mencionou  
visitas que a direção do Sin-
tab fez nas unidades escola-
res e de saúde. “O que foi que 
a prefeitura entregou para a 
população nesse um ano e 
meio de nova gestão? Nada, 
além de cobranças e perse-
guições aos servidores”.

Em nota publicada na úl-
tima quarta-feira (1º), a pre-
feitura de Campina Grande 
acusa o sindicato de ter mo-
tivações políticas para a rea-
lização da greve. “Lamen-
tamos que, em pleno ano 
eleitoral e com disputa in-
terna pela sucessão no Sin-
tab, o sindicato crie pautas 
ao sabor das conveniências, 
levando a categoria e a socie-
dade à cultura da desinfor-
mação e da distorção dos fa-
tos”, diz a nota. 

A prefeitura informou 

que, sobre a data-base, em 
termos práticos, nos anos de 
2020 e 2021, por força da Lei 
Complementar 173, o mu-
nicípio ficou impedido de 
implantar a atualização sa-
larial. “Este ano, já está em 
processo avançado de es-
tudos, o reajuste referente 
à data-base será anunciado 
em breve”.

Já a reivindicação sobre 
os planos de carreira, a nota 
informa que a Comissão de 
Revisão do PCCR da Saúde, 
instalada desde janeiro des-
te ano, com integrantes da 
prefeitura e do Sintab, vem 
analisando os processos de 
progressão da pasta. “Só da 
Secretaria de Educação, co-
missão similar já aprovou 247 
progressões este ano. No âm-
bito da Secretaria de Admi-
nistração, foi viabilizado um 
total de 81”.

no hu

Descontração foi a marca 
do São João dos pacientes 

Quando soube que haveria 
o São João dos pacientes da Te-
rapia Ocupacional do Ambu-
latório de Geriatria, Bernadete 
Queiroz logo pensou: não vou 
perder. Acompanhada há qua-
tro anos no Hospital Univer-
sitário Lauro Wanderley, da 
Universidade Federal da Pa-
raíba e vinculado à Ebserh, a 
idosa foi uma das mais de 30 
pessoas que participaram da 
festa, que aconteceu na tarde 
da terça-feira (7) no novo re-
feitório do hospital-escola da 
UFPB.  

“Aqui temos uma família 
e esse é um momento mui-
to importante principalmen-
te para nós, que muitas vezes 
temos poucos períodos de la-
zer”, disse Bernadete, que tem 
70 anos e estava com o espo-
so Eudes Oliveira, de 72, tam-
bém paciente da Geriatria. A 
iniciativa foi da equipe de te-
rapia ocupacional que atua no 
ambulatório. 

Para a chefe da Unida-
de Multiprofissional, Riche-
le Franco, momentos como 

esses são importantes por-
que são voltados não apenas 
para a saúde física dos pa-
cientes, mas também a men-
tal. “À medida em que eles se 
sentem acolhidos, percebem 
que o hospital olha para cada 
paciente de forma singular”, 
frisou. 

A tarde foi de muita dan-
ça, interação e atividades que 
promoveram estímulo cogni-
tivo, necessário para boa par-
te dos idosos que são acom-
panhados no serviço. Para a 
terapeuta ocupacional, Mirel-
la Chagas, a festa de São João 
da Geriatria, que acontece to-
dos os anos, além de ser uma 
tradição cultural, tem objetivo 
terapêutico, promovendo inte-
ração, lazer e resgatando a me-
mória afetiva dessas pessoas. 

 A festa contou com forró, 
decoração junina e comidas tí-
picas da época, como bolo de 
milho, pé de moleque, pipo-
ca, milho cozido, canjica e pa-
monha. Tudo foi preparado 
para que os idosos se sentis-
sem em casa. 

Procon-PB abre inscrições para 21 
vagas de estágio em diversas áreas 

até 12 de junho

A Autarquia de Prote-
ção e Defesa do Consumi-
dor do Estado da Paraíba 
(Procon-PB) abriu inscri-
ções, ontem, para seleção e 
contratação de 21 estagiá-
rios em diversas áreas de 
atuação. Os interessados 
podem se inscrever até o 
dia 12 de junho e a confir-
mação da inscrição será no 
período de 13 a 17, com o 
envio dos documentos exi-
gidos no edital. 

Inscrição
Poderão se inscrever es-

tudantes das universidades 
conveniadas que tenham 
cursado pelo menos 20% da 
carga horária total do cur-
so. As vagas disponíveis 
são para Administração – 
1 vaga (UFPB), Jornalismo 
- 1 vaga (UFPB), Psicologia 
- 2 vagas ( 1 Uniesp, 1 Três 
Marias), Ciências Contá-
beis - 5 vagas (1 UFPB e 4 

Uniesp), Análise e Desen-
volvimento de Sistema - 1 
vaga (Unipê), Direito - 11 
vagas (1 Unipê, 1 Nassau, 
2 FPB, 1 Uniesp, 3 Estácio, 
2 Três Marias e 1 UFPB). As 
inscrições podem ser feitas 
no link https://procon.pb.
gov.br/editais/edital-pro-
cesso-seletivo-de-estagia-
rios-procon-pb-2022.3

Reservas
 Conforme o edital, está 

reservado o percentual de 
10% (dez por cento) das 
vagas do processo seleti-
vo para pessoas com defi-
ciência que no momento 
da inscrição, declararem 
tal condição e cujas atri-
buições sejam compatí-
veis com as deficiências, 
assim como, também é re-
servado o percentual de 
10% (dez por cento) das va-
gas às pessoas que se de-
clararem participantes do 

Sistema de Cotas Raciais. 
Para confirmar a inscrição 
o candidato deverá enviar 
a seguinte documentação: 
identidade com foto, CPF, 
histórico escolar com CRE, 
currículo, comprovante de 
vacinação contra Covid-19 
e laudo médico no caso de 
candidato que se declarar 
com deficiência; para cotas 
deve anexar também a de-
claração específica.

Prova
A prova escrita será rea-

lizada no dia 28 de junho, 
das 9h às 11h, na sede do 
Procon-PB, e na mesma 
data, a partir das 13h, a en-
trevista. A sede está locali-
zada na Avenida Almiran-
te Barroso n° 693, no Centro 
de João Pessoa-PB.

A jornada de estágio é 
de 5h diárias, integrando 
25 horas semanais, com 
bolsa auxílio de R$ 750,00. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00021/2022
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados, CONVOCAR as empresas: E.LIAS GOMES FILHO - ME, 
cadastrada no CNPJ nº 05.142.210/0001-38, IRMÃOS MIGUEL LTDA - ME, cadastrada no CNPJ 
nº 02.261.838/0001-64, CANAA  MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, cadastrada no CNPJ 
nº 14.244.855/0001-72, CENTRAL DO CONSTRUTOR – COM. VAR. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO 
LTDA - ME, cadastrada no CNPJ nº 20.721.561/0001-97, para abertura dos envelopes de habilitação 
da TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2022, cuja abertura será no dia 14.06.2022 às 13:30 horas, na 
sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. Os envelopes 
serão abertos com a presença ou não dos licitantes.

Aguiar-PB, 07 de Junho de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO:  Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 00005/2022, em 21.03.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHÃO LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de combustíveis e lubrificantes, durante o exercício 2022, 

destinados aos veículos pertencentes ao município, aos locados ou a disposição. 
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de Valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIBILIDADE

DE LICITAÇÃO
RATIFICO o Parecer da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Aguiar, 

no processo de inexigibilidade nº 00007/2022, concordando com a inexigibilidade de licitação e 
determinando a contratação com a empresa PRODUTORA DE EVENTOS LEITE & ARAÚJO LTDA, 
CNPJ nº 41.265.468/0001-95, com apresentação de MATHEUS LEITE E BANDA, com o valor de 
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). E de acordo com o parecer jurídico, fundamentando o 
presente processo no artigo 25, inciso III da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Aguiar,  08 de junho de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO
Face ao cumprimento do Advogado, ata da Comissão de Licitação e tendo em vista a docu-

mentação que instrui o Processo de Inexigibilidade nº 00007/2022, HOMOLOGO e ADJUDICO A 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, pela contratação com a empresa PRODUTORA DE EVENTOS 
LEITE & ARAÚJO LTDA, CNPJ nº 41.265.468/0001-95, com apresentação de MATHEUS LEITE 
E BANDA, com o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para apresentação no João 
Pedro no dia  02 de junho de 2022. 

Aguiar - PB, 08 de  junho de 2022
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNIUCIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00027/2022
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 00027/2022, do tipo menor preço por item, para os serviços de lavagem de veículos, 
cuja abertura será no dia 28.06.2022 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na 
Rua Irineu Lacerda, s/nº, Aguiar--PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499 – 1180 ou www.
aguiar.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Aguiar-PB, 08 de Junho de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS. LICITANTE DECLARA-

DO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS 
LTDA - Valor: R$ 163.030,62. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Av. São José, S/N - Centro - Alcantil - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. 

Alcantil - PB, 01 de Junho de 2022
JOSE MENDONÇA ALVES
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da 

legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00018/2022, que objetiva: Aquisição parcelada 
de peças automotivas diversas, destinadas a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Arara; 
ADJUDICO o seu objeto a: GRANPECAS – COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA 
E SERVICOS LTDA - R$ 98.493,91; HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 
LTDA - R$ 552.968,98; O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA – EPP - R$ 143.930,00.

Arara - PB, 08 de Junho de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00018/2022, que objetiva: Aquisição parcelada 
de peças automotivas diversas, destinadas a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Arara; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GRANPECAS – COMERCIO 
E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA - R$ 98.493,91; HB AUTOPECAS 
COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - R$ 552.968,98; O CEARENSE DISTRIBUIDORA 
DE PEÇAS LTDA – EPP - R$ 143.930,00.

Arara - PB, 08 de Junho de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE CONTRATOS

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. FUNDA-
MENTO 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 MANUTENÇÃO 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 CONSUMO 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 CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara 
e: CT Nº 00071/2022 - 06.06.22 - JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS 08840594485 - R$ 
58.805,00; CT Nº 00A72/2022 - 06.06.22 - COMERCIAL DONA MARIA DE LOURDES LTDA - R$ 
238.100,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, no Fórum da 

Comarca de Araruna/PB, situado na Avenida Cel. Pedro Targino, s/n - Centro - Araruna - PB, às 
14h do dia 29 de junho de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, 
para: Reforma do Ginásio Poliesportivo da EMEF Joana Maria da Conceição – localizada no sítio 
Mata Velha, s/n, zona rural de Araruna/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.
br. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 08 de junho de 2022
CARLOS ANTÔNIO DE MACEDO FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO, PARA APRESENTA-
ÇÃO DA BANDA “JEITO NORDESTINO” NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTEJOS DE 
SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: ADEILDO TARGINO LOPES 05998480490 - R$ 10.000,00.

Areial - PB, 07 de Junho de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00009/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO, PARA APRESENTA-
ÇÃO DA BANDA “FABIANO GUIMARÃES” NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTEJOS DE 
SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: FABIANO DIAS GUIMARAES 09902794483 - R$ 15.000,00.

Areial - PB, 09 de Junho de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2022, que objetiva: Contratação 
de empresas especializadas para desobstrução de tubulações de esgoto, limpeza de fossas e 
aluguel de banheiros químicos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - R$ 392.760,00.

Areial - PB, 08 de Junho de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresas especializadas para desobstrução de tubulações de esgoto, 
limpeza de fossas e aluguel de banheiros químicos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00016/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areial: 02040.13.3921006.2016 
– Manutenção das atividades culturais; 339039 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 
Fonte: 500. VIGÊNCIA: até 08/06/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial 
e: CT Nº 00077/2022 - 08.06.22 - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - R$ 392.760,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO, PARA APRESENTA-
ÇÃO DA BANDA “JEITO NORDESTINO” NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTEJOS DE 
SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00008/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areial: 02040.13.3921006.2016 – 
Manutenção das atividades culturais; 339039 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica Fonte: 
500. VIGÊNCIA: até 07/07/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e: CT 
Nº 00075/2022 - 07.06.22 - ADEILDO TARGINO LOPES 05998480490 - R$ 10.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO, PARA APRE-
SENTAÇÃO DA BANDA “FABIANO GUIMARÃES” NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022 NAS 
FESTEJOS DE SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibili-
dade de Licitação nº IN00009/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areial: 
02040.13.3921006.2016 – Manutenção das atividades culturais; 339039 – Outros serviços de 
terceiros – pessoa jurídica Fonte: 500. VIGÊNCIA: até 09/06/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 00076/2022 - 09.06.22 - FABIANO DIAS GUIMARAES 
09902794483 - R$ 15.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2022, que objetiva: Aquisição de moveis e 
equipamentos básicos destinados ao ensino básico infantil do município de Aroeiras; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE 
MOVEIS LTDA - R$ 362.176,00.

Aroeiras - PB, 07 de Junho de 2022
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de moveis e equipamentos básicos destinados ao ensino básico 
infantil do município de Aroeiras. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.080–SECRETARIA DE EDUCA-
ÇÃO 02080.12.361.2009.1009 – AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 
02080.12.361.2009.1027 – SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO EQUIPAMENTOS NAS 
ESCOL 02080.12.361.2009.1041 – CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS 
ESCOLAS 02080.12.361.2009.2021 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUN-
DAMENTAL 02080.12.361.2009.2060 – MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO – QSE 
02080.12.361.2009.2072 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 30% 
02080.12.361.2009.2074 – MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL – COMPL. VAAF FEB 
30% 2080.12.361.2009.2076 – MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL – COMPL. VAAT FEB 
30% 02080.12.365.2009.2023 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL 
02080.12.365.2009.2078 – MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUC.INFANTIL – FUNDEB 30% 
02080.12.365.2009.2080 – MAN. DAS ATIV. DA CRECHE – COMPL. VAAF FUNDEB 30% 
02080.12.365.2009.2082 – MAN. DAS ATIV. DA CRECHE – COMPL. VAAT FUNDEB 30% 
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 
00149/2022 - 07.06.22 - EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - R$ 362.176,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00015/2022, Aquisição com 

trocas de filtros e óleos lubrificantes diversos, destinados a frota de veículos e máquinas pesada 
pertencentes e locados a esta Prefeitura, para o dia 22 de Junho de 2022 às 09:00 horas, no mesmo 
local inicialmente divulgado: Rua Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 99301–0780. 
E-mail: licitabaia@gmail.com.

Baia da Traição - PB, 08 de Junho de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00051/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita 
à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE UTENSÍ-
LIOS E EQUIPAMENTOS PCD PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO, VISANDO A ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 29 de Junho de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 29 de Junho de 
2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@
cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.
br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 08 de Junho de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2022

RETIFICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Caraúbas - PB, mediante o Presidente da Comissão Permanente 

de Licitação, designado pela Portaria nº 026/2022, de 03 de janeiro de 2022, torna público, para 
conhecimento e esclarecimento dos interessados, que houve um ADENDO Na Homologação da 
licitação em epígrafe, publicado no Diário Oficial do Estado dia 08/06/2022, página 46 e no Jornal 
da União na página 26, contendo a seguinte alteração:

Onde se lê:
•  

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
• Leia-se:
• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS ESCOLARES; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DOUGLAS BERNARDO 
AZEVEDO EIRELI - R$ 11.485,00; FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS – ME 
- R$ 7.935,00.

Caraúbas - PB, 24 de Janeiro de 2022
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas
Caraúbas – PB, 03 de junho de 2022. 

Sonildo Hostio da Silva
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2022

RETIFICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Caraúbas - PB, mediante o Presidente da Comissão Permanente 

de Licitação, designado pela Portaria nº 026/2022, de 03 de janeiro de 2022, torna público, para 
conhecimento e esclarecimento dos interessados, que houve um ADENDO No Extrato da Ata de 
Registro de Preço da licitação em epígrafe, publicado no Diário Oficial do Estado dia 08/06/2022, 
página 46 e no Jornal da União na página 26, contendo a seguinte alteração:

Onde se lê:
•  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REA-

LIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTA MUNICIPALIDADE
• Leia-se:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS 

ESCOLARES
Sonildo Hostio da Silva

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE DIÁRIAS DE CAÇAMBA E DE HORAS DE MÁQUINAS PESA-
DAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraú-
bas: . 06.00 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E 15.122.0044.2028 MANTER AS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS 500 . Recursos não Vinculados de Impostos 
3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURíDICA 04.00 SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E AB 04.122.0005.2009 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA 500 . Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURíDICA 13.00 SEC DE TRANSPORTES 26.782.0025.2048 MAN-
TER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES 500 . Recursos não Vinculados de Impostos 
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 Caraúbas 
e: CT Nº 60701/2022 - 11.05.22 - IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME - R$ 
168.000,00; CT Nº 60702/2022 - 11.05.22 - JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES 
LTDA - R$ 136.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 00007/2022, Processo Administrativo nº220218PP00007
, Pregão Presencial nº 00007/2022, PARTES SIGNATÁRIAS: Prefeitura Municipal de Caraúbas 

- PB, CNPJ: 01.612.638/0001-46, e as empresas: - 
- IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI – ME.
CNPJ: 08.397.547/0001-84.
Item(s): 2.
Valor: R$ 168.000,00.
- JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA.
CNPJ: 40.065.143/0001-04.
Item(s): 1.
Valor: R$ 136.000,00.
.  OBJETO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA: CONTRATAÇÃO DE DIÁRIAS DE 

CAÇAMBA E DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO 
MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB VIGÊNCIA: 11/05/2022 a 11/05/2023.

Caraúbas, (PB), em 11 de maio de 2022.
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022 – JULGAMENTO IMPUGNAÇÃO apresentado pela 

empresa N & S CONSTRUÇÕES E PROJETOS. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO 
SEGUIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM 
CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE, REFE-
RENTE AO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA CONFORME CONVÊNIO Nº 0130/2022, 
ENTRE PREFEITURA DE CASSERENGUE E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA/SECRETARIA 
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. A Comissão Permanente de Lici-
tação do Município de Casserengue/PB. DECIDIU pelo conhecimento da impugnação interposta 
ao Edital de Licitação supra, para no MÉRITO julgar IMPROCEDENTE, conforme parecer Jurídico 
02/2022, anexo ao processo  mantendo-se a abertura do certame que ocorrerá às 09:00 horas do 
dia 13 de Junho de 2022 na sala de licitações desta Edilidade. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, no endereço Rua: Durval da Costa Lira, 343 - 
Centro - Casserengue – PB, Telefone: (83) 3634–1141. E-mail: licitacaocasserengue@hotmail.com.

Casserengue - PB, 07 de Junho de 2022
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Congo – PB, em cumprimento as prerrogativas constantes do art. 

38, IX, c/c o art. 49, caput da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores torna público para 
conhecimento dos interessados, que fica REVOGADA a licitação em epígrafe, que tem por objeto 
a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNI-
CÍPIO DO CONGO/PB.

Congo – PB, 02 de junho de 2022.
FLÁVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

RESULTADO DE PROPOSTAS
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Caturité – PB, TORNA PUBLICO para 

conhecimento dos interessados o resultado do Julgamento das Propostas de Preços, referente à 
Tomada de Preços em epigrafe. PROPOSTAS CLASSIFICADAS E VENCEDORA DO CERTAME: 
CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE EIRELI - CNPJ: 10.744.571/0001-94). com 
valor global da proposta de preços de R$ 480.544,05 (quatrocentos e oitenta mil,  quinhentos e 
quarenta e quatro reais e cinco centavos), conforme consta nos autos do processo administrativo.

Caturité – PB, 08 de Junho de 2022.
HELDER FRANCISCO NUNES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
CONVITE DE VOLTA AO TRABALHO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ, Estado da Paraíba, vem, por meio do presente, 
convidar o servidor OZANILDO BORGES FERREIRA,  Matrícula nº 1202145, para reassumir as 
suas funções de MOTORISTA, junto à Secretaria Municipal de Educação no prazo de 72 (setenta e 
duas) horas, contados da publicação do presente, sob pena de abertura de processo administrativo 
para apuração de abandono de emprego.

Caturité-PB, 08 de junho de 2022. 
JOSÉ GERVÁZIO DA CRUZ

PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO

O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve: Ratificar o processo da Dispensa de Licitação nº DV024/2022 (Processo Administrati-
vo Nº 030/2022), nos termos do Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, que objetiva: Contratação de direta da pessoa jurídica Elexandro Pereira Leite 
(Oficina Dois Irmão), CNPJ: 43.556.740/0001-11, Sítio Mãe D´Água, S/Nº, Zona Rural, Cidade: 
Coremas-PB, para prestar serviços de mão-de-obra especializada de mecânicos nos veículos e 
maquinas da linha pesadas (pertencente a esta Prefeitura) por hora trabalhada, de interesses da 
municipalidade, conforme termo de referência; com base nos elementos constantes da Exposição 
de Motivos correspondente, a qual sugere a contratação de: Pessoa jurídica: Elexandro Pereira 
Leite (Oficina Dois Irmão), CNPJ: 43.556.740/0001-11, Sítio Mãe D´Água, S/Nº, Zona Rural, 
Cidade: Coremas-PB, com o valor total de R$ 17.535,00 (Dezessete mil, quinhentos e trinta e 
cinco reais). Publique-se e cumpra-se. 

Coremas-PB, 07 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº 140/2022

Processo Administrativo Nº 030/2022. Dispensa Por Valor Nº 024/2022. Contratante: Prefeitura 
de Coremas-PB. Contratada: Elexandro Pereira Leite, CNPJ: 43.556.740/0001-11. Objeto: Prestar 
serviços de mão-de-obra especializada de mecânicos nos veículos e maquinas da linha pesadas 
(pertencente a esta Prefeitura) por hora trabalhada, de interesses da municipalidade, conforme 
termo de referência. Valor total retificado será de R$ 17.535,00 (Dezessete mil, quinhentos e trinta 
e cinco reais). Recursos: Próprios (Diversos e Ordinários) da Prefeitura de Coremas-PB. Unidade 
orçamentária: Constante no QDD/2022. Vigência do contrato para execução dos serviços: Imediato. 
Vigência do contrato para efeito de pagamentos: Até 31/12/2022. Partes assinantes: Irani A. da 
Silva (Pela contratante) e Sr. Elexandro Pereira Leite (Pela contratada).

Coremas-PB, 08 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO
DE COMPRA E VENDA Nº 140/2022

Pregão Eletrônico nº 010/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas. Contratada: Silva Araújo 
Comercio e Serviços de Maquinas e Equipamentos Agrícolas Ltda-ME (T & C Tratores), CNPJ: 
27.848.692/0001-89. Valor total contratado: R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais). Objeto: 
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 especifica-
dos e exigidos pelos os órgãos de fiscalizações. Prazo de entrega: 10 (dez) dias uteis. Fonte 1: 
1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos, Ficha: 1732, 4.4.90.52 00 1601.0000; Fonte 2: 
1701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados, Ficha: 
1734, 4.4.90.52 00 1601.0000 (Convênios com Estado da Paraíba CV Nº 0005/2021). Dotação: 
Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos, conforme QDD/2022. Vigência: 01 (um) ano. Partes 
contratantes: Irani A. da Silva (pela contratante) e Sra. Claudia Silva Araújo (pela contratada). 

Coremas-PB, 08 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 01.2022.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB, através de sua CPL, comunica a quem possa 

interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes, que fará realizar no 
dia 01.07.2022, às 09h00min, na Sala da CPL, Prédio Sede da Prefeitura Municipal, Rua Nossa 
Senhora do Rosário, 35, Centro – Cuitegi/PB, Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, de 
n.º 01.2022, tipo MENOR PREÇO, REGIME DE EXECUÇÃO POR PREÇO GLOBAL, destinada a 
contratação de empresa do ramo pertinente para a conclusão dos serviços de construção de uma 
Creche Convencional – Projeto Proinfância tipo 2 – PAC 2 – 10871/2014 (ID: 1017343) , padrão 
FNDE, no município de Cuitegi/PB. Dotação: 20.600 – 12.361.0008.1015 – 4.4.90.51 – Obras e 
instalações. Recursos FNDE/PRÓPRIOS. Valor estimado da Obra: R$ 848.069,78 – Oitocentos 
e quarenta e oito mil sessenta e nove reais e setenta e oito 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: www.cuitegi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br.

Cuitegi/PB, 08 de junho de 2022.
DIEGO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 08:00 horas do dia 22 de 
Junho de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos, com e sem a inclusão 
de condutor, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape (Se-
cretarias), conforme termo de referencia. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 993287104. E-mail: licitacuite@gmail.com. Edital: www.
cuitedemamanguape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Cuité de Mamanguape - PB, 08 de Junho de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00021/2022, para o dia 20 

de Junho de 2022 às 14:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Av. Severino Jorge de 
Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 
horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 993287104. E-mail: licitacuite@gmail.
com. Cuité de Mamanguape - PB, 08 de Junho de 2022

MARIA DAS DORES DE SOUZA
Pregoeira Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DO TIPO FURGÃO PARA SIMPLES REMOÇÃO 
para atendimento de pacientes do Município, conforme necessidades da Secretaria de Saúde. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2022. DOTAÇÃO: Recursos Federais, 
Próprios e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: 02.120 Fundo Municipal de Saude 
de C Mamanguape 10 301 4280 1023 Aquisição de Veículos p/Saúde 4490.52 Equipamentos 
e Material Permanente TERMO DE CONVÊNIO Nº: 0050/2021. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cuité 
de Mamanguape e: CT Nº 00153/2022 - 07.06.22 - CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES 
LTDA - R$ 272.900,00.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2022, que objetiva: Aquisição de gêneros 
alimentícios (cestas básicas), para serem doadas as famílias deste Município; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: EDILSON DE LIMA ME - R$ 37.500,00.

Damião - PB, 02 de Maio de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (cestas básicas), para serem doadas as famílias 
deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Damião:07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEC, 
AÇÃO SOCIAL) –08.244.2003.2048 – MANTER PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS 
CARENTES. 3.3.90.32.01. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00080/2022 - 03.05.22 - EDILSON DE 
LIMA ME - R$ 37.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00008/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA “RANNIERY GOMES” 
PARA ABRILHANTAR A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 27 DE JUNHO 
DE 2022 NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: RANNIERY GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - R$ 35.000,00.

Esperança - PB, 06 de Junho de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2022
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 IN00007/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA “BANDA BRASAS 
DO FORRÓ” PARA ABRILHANTAR A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, COM 
DURAÇÃO DE 02 HORAS DE SHOW, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICIPIO DE ESPE-
RANÇA – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FRANCISCO 
IVANILSON TAVARES MOREIRA - R$ 55.000,00.

Esperança - PB, 06 de Junho de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00009/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00009/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA “SAMYA MAIA” PARA 
ABRILHANTAR A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 28 DE JUNHO 
DE 2022 NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - R$ 50.000,00.

Esperança - PB, 06 de Junho de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00007/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATRA-

ÇÃO ARTISTICA “BANDA BRASAS DO FORRÓ” PARA ABRILHANTAR A PROGRAMAÇÃO DAS 
FESTIVIDADES JUNINAS, COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DE SHOW, NO DIA 26 DE JUNHO 
DE 2022 NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Comunicação, 
Eventos e Turismo. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 06/06/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00008/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 

ATRAÇÃO ARTISTICA “RANNIERY GOMES” PARA ABRILHANTAR A PROGRAMAÇÃO DAS 
FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA 
– PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Comunicação, Eventos e Turismo. RATIFICAÇÃO: 
Prefeito, em 06/06/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00009/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 

ATRAÇÃO ARTISTICA “SAMYA MAIA” PARA ABRILHANTAR A PROGRAMAÇÃO DAS FES-
TIVIDADES JUNINAS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA 
– PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Comunicação, Eventos e Turismo. RATIFICAÇÃO: 
Prefeito, em 06/06/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2022, que objetiva: AQUI-
SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR 
FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR – PNAE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: ARIZAEL PIRES DE MELO - R$ 23.050,00; DANIELLE RICARDO CALAFANGE DA SIL-
VA - R$ 22.200,00; JOSE RICARDO DA SILVA - R$ 30.000,00; PAULO ROBERTO DA SILVA - R$ 
30.400,00; RICELI DA SILVA QUEIROZ - R$ 32.750,00; WELLINGTON FERREIRA DE OLIVEIRA 
ARAÚJO - R$ 11.000,00.

Gado Bravo - PB, 18 de Abril de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE CREDENCIAMENTO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 00002/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO por sua Comissão Permanente de Licitação, 

TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, o presente EDITAL DE CHAMADA 
PÚBLICA para CREDENCIAMENTO para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS 
MÉDICOS, PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
E APOIO DIAGNÓSTICO, NO CADASTRO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, EM ÁREAS 
DIVERSAS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO 
ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GADO BRAVO - PB, podendo os interessados 
apresentar toda a documentação e proposta, iniciando os recebimento em 10/06/2022, E estará 
permanentemente disponível, no horário de 08h00min às 12h00min horas. SUPORTE LEGAL: Lei 
Federal nº 8.666/1993 e demais normas aplicáveis à espécie. Fonte de recursos prevista para o 
exercício financeiro de 2022. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na 
legislação pertinente, na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua José Mariano Barbosa, 
SN - Centro - Gado Bravo - PB.

Gado Bravo - PB, 09 de Junho de 2022.
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito
JOSE ROBERTO DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO 
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00001/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo E Recursos Federal: 02.006 SEC. 
DE EDUCAÇÃO – 12 306 1005 2007 Manutenção da Merenda Escolar – 3390.30 99 Material de 
Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 02101/2022 - 25.04.22 - ARIZAEL PIRES DE MELO 
- R$ 23.050,00; CT Nº 02102/2022 - 25.04.22 - DANIELLE RICARDO CALAFANGE DA SILVA - 
R$ 22.200,00; CT Nº 02103/2022 - 25.04.22 - JOSE RICARDO DA SILVA - R$ 30.000,00; CT Nº 
02104/2022 - 25.04.22 - PAULO ROBERTO DA SILVA - R$ 30.400,00; CT Nº 02105/2022 - 25.04.22 
- RICELI DA SILVA QUEIROZ - R$ 32.750,00; CT Nº 02106/2022 - 25.04.22 - WELLINGTON FER-
REIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO - R$ 11.000,00.

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 GRAFICA FREI DAMIAO - 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.

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Vicente Borges Gurjão, 158 - Centro - Gurjao - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Junho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3386–1085. E-mail: cplgurjaopb@
gmail.com. Edital: http://www.gurjao.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurjao - PB, 08 de Junho de 2022
DIÊGO GURJÃO RAMOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
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: Elaboração de Projeto Arquitetônico completo, contendo levantamento cadastral. Layout, 
compatibilidade projeto sinalização tátil(rotas acessíveis) ; Especificação – Memorial Descritivo 
– Memorial de Cálculo – Planilha Orçamentária – QCI – Quadro de Composição de Investimento – 
Cronograma Físico e Financeiro – Composição de Custo – Composição do BDI – RRT – Registro 
de responsabilidade técnica e ART – Anotação de Responsabilidade Técnica – Projeto elétrico, 
projeto de SPDA; projeto hidros sanitár; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - R$ 12.000,00.

Ibiara - PB, 08 de Junho de 2022
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A DIVERSAS 
SECRETARIAS, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FUNDAMENTO LE-
GAL: Pregão Presencial nº 00021/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Ibiara: 
06.000 – 12.361.1010.2026, 07.001 – 10.301.1011.2032, 08.000 – 08.122.0004.2081, 08.001 
– 08.244.1012.2054, 3309.30. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e: CT Nº 00044/2022 - 08.06.22 - DJACI CO-
ELHO DA SILVA 00389727865 - R$ 15.625,00; CT Nº 00045/2022 - 08.06.22 - LEONARDO DE 
FREITAS ARAUJO 10748649484 - R$ 67.625,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Antônio Caetano, 92 Centro Imaculada-PB, às 09:00 horas do dia 27 de junho de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço. Objeto: Contratação de empresa de engenharia 
civil para construção de uma Creche Tipo-B Padrão Integra paraíba no município de Imaculada-
-PB, para atender Convênio nº 0481/2021 da Secretária de Estado da Educação e da Ciência e 
Tecnologia. 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. E-mail: licitacaopmi2022@gmail.
com. Edital: www.imaculada.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Imaculada - PB, 08 de junho de 2022
JOSÉ GILSON PEREIRA
Presidente da Comissão

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 07/06/2022, REPUBLICADO POR INCORREÇAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00004/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00004/2022, que objetiva: aqui-
sições de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinados 
ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar/PNAE até dezembro de 2022; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ANTONIO JOSE GAMELEI-
RA - R$ 1.052,00; CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO - R$ 1.276,50; CREUZA LIMA 
DE OLIVEIRA - R$ 1.315,00; FABIO AURELIO SANTOS BRAZ DE JESUS - R$ 898,00; JOSÉ 
ROBERTO DOS SANTOS - R$ 1.725,50; LUCELIO RODRIGUES DIONISIO - R$ 1.501,00; MARIA 
DO ROSÁRIO COSTA DOS SANTOS - R$ 1.276,50; MARICELIA CANDIDO SILVA DE OLIVEIRA 
- R$ 1.501,00; MARINALVA JOSEFA DA SILVA - R$ 5.546,00; MIGUEL LIMA DE OLIVEIRA - R$ 
1.315,00; SEBASTIÃO ARTHUR FELIX FILHO - R$ 1.501,00; VANILDO LINHARES DE ALBUR-
QUERQUE - R$ 1.276,50; VITÓRIA HONORIO DA SILVA - R$ 1.052,00.

Itapororoca - PB, 08 de Junho de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2022, 
que objetiva: Contratação da Atração Artística CELIONE DAVID, para se apresentar em praça pública 
no dia 24/06/2022 por ocasião dos Festejos de SÃO JOÃO 2022; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CELIONE DAVID DE SOUZA - R$ 7.000,00.

Itapororoca - PB, 08 de Junho de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 08:00 horas do dia 23 de Junho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada para 
execução dos serviços de montagem e desmontagem de estruturas com os seguintes equipamen-
tos: tendas, banheiros químicos, som, disciplinador, Gerador, destinada a realização dos eventos 
a serem realizados junto a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 004/2006/07; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@
itatuba.pb.gov.br. Edital: https://itatuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 08 de Junho de 2022
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022
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 22 de 
Junho de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participa-
ção de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Futura e eventual Aquisição parcelada 
de material odontológico para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do 
município 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 posteriores 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, 08 de Junho de 2022
ARTHUR DE ALMEIDA PINTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADO DE ASSESSORIA 
EM LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUA-
ZEIRINHO – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSELMA 
SILVA BEZERRA – EIRELI - R$ 54.000,00

Juazeirinho - PB, 07 de Junho de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA O AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME ESPECIFICAÇÃO 
NO TERMO DE REFERÊNCIA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: RICARDO ARAUJO ALVES - R$ 118.525,00; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 
- R$ 26.750,00

Juazeirinho - PB, 08 de Junho de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPACIALIZADO DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presen-
cial nº 00015/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO: 
02.180 SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GESTÃO DE PESSOAS – 04 
122 0002 2162 ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PES-
SOAS – 33.90.35 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA – 33.90.39 – OUTROS SERV. DE TERC. 
PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 07/06/2023. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e: CT Nº 03201/2022 - 07.06.22 - JOSELMA SILVA BEZERRA 
- EIRELI - R$ 54.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO 
CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00013/2022. DOTAÇÃO: 02.070 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES – 27 812 
0002 1048 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO – 44.90.52 –EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e: CT Nº 02801/2022 - 08.06.22 - 
RICARDO ARAUJO ALVES - R$ 118.525,00; CT Nº 02802/2022 - 08.06.22 - VIVA DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS EIRELI - R$ 26.750,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN002/2022

O Prefeito do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve: Ratificar e Adjudicar, nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de 
Motivos que instrui o processo e observado o parecer da assessoria jurídica, referente a Inexigibili-
dade de Licitação nº IN002/2022, que objetiva: Contratação direta da pessoa jurídica Henry Freitas 
Produções Artísticas Ltda-ME, CNPJ: 30.807.771/0001-56, detentora do registro no INPI do artista 
cantor “HENRY FREITAS” para realização de 01 (um) Show do referido artista no dia 25 de junho 
de 2022, com duração mínima de 01h:40min (uma hora e quarenta minutos), em via pública, dentro 
das festividades da tradicional festa junina do município de Livramento-PB; com base nos elementos 
constantes nos autos, a qual sugere a contratação direta de: Henry Freitas Produções Artísticas 
Ltda-ME, CNPJ: 30.807.771/0001-56. Av. Campos Sales, Nº 901 (Edif. Manhattan Business Sala 
1306), Bairro: Tirol, CEP: 59.020-300, Cidade: Natal-RN. End. Eletrônico: producoeshenryfreitas@
gmail.com. Tel.: (84) 9991-6169, com o valor total de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) pelo uma 
única apresentação.

Livramento-PB, 09 de maio de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito
 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN003/2022

O Prefeito do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve: Ratificar e Adjudicar, nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de 
Motivos que instrui o processo e observado o parecer da assessoria jurídica, referente a Inexigibi-
lidade de Licitação nº IN003/2022, que objetiva: Contratação direta da pessoa jurídica Sim Serviços 
de Organização de Festas, Eventos e Formaturas Ltda-EPP, CNPJ: 26.154.321/0001-34, detentora 
do registro no INPI do artista cantor “LUKA BASS” para realização de 01 (um) Show do referido 
artista no dia 24 de junho de 2022, com duração mínima de 02h:00min (duas horas), em via pública, 
dentro das festividades da tradicional festa junina do município de Livramento-PB; com base nos 
elementos constantes nos autos, a qual sugere a contratação direta de: Sim Serviços de Organização 
de Festas, Eventos e Formaturas Ltda-EPP, CNPJ: 26.154.321/0001-34. Av.  Governador Flavio 
Ribeiro Coutinho, Nº 213 (Sala 3), Bairro: Parque Verde, CEP: 58.102-835, Cidade: Cabedelo-PB. 
End. Eletrônico: cizinatodiniz@gmail.com. Tel.: (83) 8181-6100, com o valor total de R$ 30.000,00 
(trinta mil reais) pelo uma única apresentação.

Livramento-PB, 09 de maio de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN004/2022

O Prefeito do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve: Ratificar e Adjudicar, 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 IN004/2022, que objetiva: Contratação direta da pessoa jurídica 
Willame Andrade Shows e Eventos Ltda-EPP, CNPJ: 08.490.221/0001-05, detentora do registro 
no INPI da artista cantora “KÁTIA CILENE” para realização de 01 (um) Show da referida artista 
no dia 23 de junho de 2022, com duração mínima de 01h:40min (uma hora e quarenta minutos), 
em via pública, dentro das festividades da tradicional festa junina do município de Livramento-PB; 
com base nos elementos constantes nos autos, a qual sugere a contratação direta de: Willame 
Andrade Shows e Eventos Ltda-EPP, CNPJ: 08.490.221/0001-05. Rua Joaquim Távora, Nº 93, 
Bairro: Santo Antônio, CEP: 55.295-410, Cidade: Garanhuns-PE. End. Eletrônico: willameshow@
hotmail.com. Tel.: (87) 9922-4220, com o valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pelo 
uma única apresentação.

Livramento-PB, 09 de maio de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito
 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN005/2022

O Prefeito do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve: Ratificar e Adjudicar, 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 IN005/2022, que objetiva: Contratação direta da pessoa jurídica 
Ferreira Produções, Locações e Serviços Eireli-ME, CNPJ: 07.551.949/0001-29, detentora 
do registro no INPI da banda “OS 3 DO NORDESTE” para realização de 01 (um) Show do 
referido artista no dia 24 de junho de 2022, com duração mínima de 01h:40min (umas hora e 
quarenta minutos), em via pública, dentro das festividades da tradicional festa junina do mu-
nicípio de Livramento-PB, conforme termo de referência; com base nos elementos constantes 
nos autos, a qual sugere a contratação direta de: Ferreira Produções, Locações e Serviços 
Eireli-ME, CNPJ: 07.551.949/0001-29. Rua Maria Aparecida Carneiro, Nº 310, Bairro: Catolé, 
CEP: 55.100-000, Cidade: Campina Grande-PB. End. Eletrônico: ferreiraproducoeseeventos@
hotmail.com. Tel.: (83) 9999-22334220, com o valor total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 
reais) pelo uma única apresentação. 

Livramento-PB, 25 de maio de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL 00006/2022
O Pregoeiro do Município de Manaíra/PB, torna público para conhecimento dos licitantes par-

ticipantes do Processo de Pregão Presencial Nº 00006/2022, que tem como objeto: Sistema de 
Registro de Preços para Contratação de empresa especializada para locação de estruturas com 
montagem, desmontagem e instalação para atender a demanda do calendário das festividades 
tradicionais e culturais do município de Manaíra/PB, o Resultado do referido processo realizado 
pela comissão de licitação. Considerações da Comissão: LICITANTE HABILITADO E VALOR DA 
CONTRATAÇÃO: J A P SERVICOS E PRODUCAO TEATRAL EIRELI. CNPJ: 11.008.714/0001-62. 
Valor: R$ 721.070,00. Maiores Informações, na sala da comissão de licitação situada na Rua José 
Rosas, S/N - Centro - Manaíra – PB.

Manaíra/PB, 31 de maio de 2022.
JAIRO JUNIOR ALVES FRANÇA

PREGOEIRO

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022 

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, no uso das atribuições ADJUDICA 
o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00006/2022, que objetiva: Sistema de 
Registro de Preços para Contratação de empresa especializada para locação de estruturas com 
montagem, desmontagem e instalação para atender a demanda do calendário das festividades tra-
dicionais e culturais do município de Manaíra/PB; com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, a: J A P SERVICOS E PRODUCAO TEATRAL EIRELI. CNPJ: 11.008.714/0001-62. 
Valor: R$ 721.070,00.  

Manaíra - PB, 31 de Maio de 2022.
JAIRO JUNIOR ALVES FRANÇA 

Pregoeiro

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO  
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais, R E S O L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão 
Presencial nº 00006/2022, que objetiva: Sistema de Registro de Preços para Contratação de 
empresa especializada para locação de estruturas com montagem, desmontagem e instalação 
para atender a demanda do calendário das festividades tradicionais e culturais do município de 
Manaíra/PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apon-
tam como proponente vencedor:  J A P SERVICOS E PRODUCAO TEATRAL EIRELI. CNPJ: 
11.008.714/0001-62. Valor: R$ 721.070,00. 

Manaíra - PB, 06 de Junho de 2022.  
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022
REPUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB torna público a Republicação do Edital da licitação sob 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Recarga de Oxigênio me-
dicinal para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Manaíra 
– PB. Data e horário do início da disputa: 09:30hs/min do dia 27/06/2022. Fundamento legal: Lei Nº 
10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019 e Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras 
Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos 
poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de 
Licitação, na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra - PB.

Manaíra – PB, 07 de Junho de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022

REPUBLICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB torna público a Republicação do Edital da Licitação sob 

modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de Veículos, destinados ao 
Transporte Escolar do Município de Manaíra – PB. Data e horário do início da disputa: 10:30hs/
min do dia 27/06/2022. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019 e Lei Nº 
8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.
com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da 
Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua José Rosas, 
S/N - Centro - Manaíra - PB.

Manaíra – PB, 07 de Junho de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Execução dos Serviços de Reforma interna da Câmara Municipal de Marcação, 
conforme planilha orçamentária. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00002/2022. 
DOTAÇÃO: 01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES; 01.031.1001.1001 CONSTRUIR E/OU 
AMPLIAR PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL; 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES; 3.3.90.39.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 08/08/2022. PAR-
TES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Marcação e: CT Nº 00010/2022 - 08.06.22 - D2R3 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - R$ 32.722,76.

PREFEITURA MUNICIPAL DE  OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo ao Contrato nº 00082/2014, em 01.12.2014.
PARTES: Prefeitura Municipal de Olho D´água e a empresa CONOBRE ENGENHARIA CONS-

TRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA – EPP.
OBJETO CONTRATUAL: Para execução de obra com a construção de uma quadra escolar 

coberta com vestiário na Escola Municipal de Ensino Fundamental Júlio Minervino, no município 
de Olho D´agua-PB. 

OBJETO DO ADITIVO: Alteração de prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Olho D´água - PB, 30 de Maio de 2022
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE 0008/2022   
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 13, incisos II e V, cumulado com o art. 25, inciso II, todos 

da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.
OBJETO: Contratação de BRENO MANGUEIRA DANTAS - ME - CNPJ nº 46.154.636/0001-99, 

para prestação de serviços especializados na área de saúde com atendimento a nível MEDICO 
ambulatorial em consultas, atendendo as necessidades do Município de Pedra Branca-PB, refe-
rente a Chamada Pública 0002/2022, com valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) mensais, 
de modo que o presente contrato, com prazo certo de 12 (doze) meses, tem valor determinado em 
R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o parecer do 
Advogado.

Pedra Branca-  PB, em  07 de junho de 2022.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00002/2022, - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento. 

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa BRENO MANGUEIRA DANTAS - 
ME - CNPJ nº 46.154.636/0001-99, com valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) mensais, de 
modo que o presente contrato, com prazo certo de 12 (doze) meses, tem valor determinado em 
R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais). Contratação para prestação de serviços especiali-
zados na área de saúde com atendimento a nível medico ambulatorial em consultas, , atendendo 
as necessidades do Município de Pedra Branca-PB, referente a Chamada Pública 0002/2022

Pedra Branca-  PB, em  07 de junho de 2022.
Josemario Bastos de Sousa

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato Prestação de Serviços médicos de acordo com o processo Inexigi-
bilidade nº 0002/2022. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Pedra Branca
CONTRATADA:  BRENO MANGUEIRA DANTAS - ME - CNPJ nº 46.154.636/0001-99,
OBJETO: Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com aten-

dimento a nível medico ambulatorial em consultas, atendendo as necessidades do Município de 
Pedra Branca-PB, referente a Chamada Pública 0002/2022

VALOR MENSAL R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)
VALOR GLOBAL R$: 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais). 

Pedra Branca-  PB, em  08 de junho de 2022
Josemario Bastos de Sousa

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00023/2022
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 
DV00023/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR 
OS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO SONDAGEM DO TIPO STP NO MUNICÍPIO DE REMÍGIO; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SOLONILDO FERNANDES 
DE ALMEIDA - R$ 3.000,00.

Remígio - PB, 07 de Junho de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00023/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA EFETUAR OS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO SONDAGEM DO TIPO 
STP NO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II e § 1º, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde. RATIFICAÇÃO: 
Prefeito, em 07/06/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR OS SERVIÇOS 
DE PERFURAÇÃO SONDAGEM DO TIPO STP NO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00023/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Remígio: 02.040 Secretaria de Saúde 10 301 2002 2009 Manutenção das atividades da Secre-
taria de Saúde 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de Recursos 
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde. VIGÊNCIA: até 07/09/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00189/2022 - 07.06.22 - SOLONILDO 
FERNANDES DE ALMEIDA - R$ 3.000,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

R Senador Cabral, 275 - Centro - Riachão do Bacamarte - PB, por meio do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL MEDICO PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSI-
CA DE SAÚDE. CONFORME PROPOSTA 11565.067000/1210–02. Abertura da sessão pública: 
11:00 horas do dia 27 de Junho de 2022. Início da fase de lances: 11:01 horas do dia 27 de 
Junho de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (..) ... E-mail: CPLRIACHAOBACAMARTE@
GMAIL.COM. Edital: http://riachaodobacamarte.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/. 

Riachão do Bacamarte - PB, 08 de Junho de 2022
AFRANIO ARAUJO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DA SECRETÁRIA

Santa Rita - PB, 08 de junho de 2022. 
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no 

uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 034/2022, que objeti-

va: 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, os quais 
apontam como proponentes vencedores:

- 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
Publique-se e cumpra-se.

EDILENE DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES 

E ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. 
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, 

ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 
024/2022, de 11/02/2022, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiaria-
mente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto 
Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019.

R E S O L V E M:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 050/2022, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- A J P DE SOUZA & CIA COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 31.070.140/0001-60
Valor R$: 79.100,00
- APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ: 06.198.597/0001-07
Valor R$: 966.985,00
- NUTRIMED DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALAR E VETERINÁRIO LTDA
CNPJ: 42.381.030/0001-35
Valor R$: 286.711,00
- VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ: 20.008.831/0001-17
Valor R$: 34.500,00

Santa Rita - PB, 08 de junho de 2022.
EDILENE DA SILVA SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DAS 

CRECHES DO DISTRITO DE LEROLÂNDIA E JARDIM CAROLINA, NO MUNICÍPIO DE SANTA 
RITA, PB

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público o resultado do julgamento da habilitação 
das empresas participantes do certame em epígrafe. 

Habilitada: ALX CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA EPP – CNPJ: 
17.490.708/0001-70

Inabilitada: FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 13.570.141/0001-91. 
Abre-se prazo para recurso e contrarrazão. O teor do julgamento encontra-se à disposição dos 
interessados, na Comissão Permanente de Licitação.

Santa Rita - PB, 08 junho de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CALÇADÃO EM VÁRZEA NOVA NO 

MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, 

torna público que às 11:30, do dia 15 de junho de 2022, estará realizando sessão para 
Abertura de Propostas, junto as empresas habilitadas:  ALX CONSTRUTORA E LOCADORA 
ALEXANDRE LTDA EPP – CNPJ: 17.490.708/0001-70; LRM CONSTRUÇÕES E EMPREEN-
DIMENTOS LTDA-ME – CNPJ: 17.440.286/0001-29; PLANENG ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 
27.700.986/0001-69.

Santa Rita - PB, 08 de junho de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, 
TURISMO E LAZER DE SANTA RITA, PB. 

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 0020/2022, de 31/01/2022, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 0004/2022, que objetiva: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E 
LAZER DE SANTA RITA, PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

 - ZERO OITO TRÊS SERVIÇOS, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI
CNPJ: 26.551.425/0001-82
Valor R$: 130.260,00

Santa Rita - PB, 08 de junho de 2022.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO

DE PREÇO Nº 019/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 125/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2022. 1.0 

- DO OBJETIVO. - REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO A4 
210X297MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB. 2.0 - DO RESULTADO.  - VANESSA CAETANO 
FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456 - CNPJ: 44.132.269/0001-05 - VALOR R$: 109.000,00. 
Publique-se e cumpra-se. 

Santa Rita - PB, 07 de junho de 2022.
JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA CRUZ

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022. 1.0 - DO OBJETIVO. REGISTRO DE PREÇOS PARA 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, TVs E SCANNERS, PARA ATENDER A 
DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/
PB. 2.0 - DO RESULTADO. - B3 TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 45.173.570/0001-11 - Valor R$: 
64.800,00. - ELETROPECAS TI COMERCIAL – EIRELI - CNPJ: 16.501.916/0001-65 - Valor R$: 
33.900,00. - EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO - CNPJ: 35.974.730/0001-78 - Valor R$: 
600.000,00. - MAIS SOLUCAO E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 33.428.938/0001-66 - Va-
lor R$: 79.030,00. - VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456 - CNPJ: 
44.132.269/0001-05 - Valor R$: 8.973,60. Publique-se e cumpra-se.

Santa Rita - PB, 31 de maio de 2022.
EDILENE DA SILVA SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, por meio do site https://www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Ambulância 
tipo furgão, destinado ao Fundo Municipal de Saúde. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do 
dia 04 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 10:02 horas do dia 04 de Julho de 2022. Refe-
rência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; https://www.portal-
decompraspublicas.com.br. 

Sapé - PB, 06 de Abril de 2022
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. º 002/2022.
A Comissão Permanente de Licitação do Município de São Bentinho/PB vem a público CON-

VOCAR a empresa R DUARTE ALVES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, segunda colocada 
no presente certame, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 
MURO DE PROTEÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO/PB, para apresentar, 
no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, Proposta de Preços com as devidas correções 
dos percentuais de ISS, PIS e COFINS, em conformidade com o item 7.3.16 do Edital. A presente 
convocação ocorre, tendo em vista que a empresa R 1 CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, 
primeira colocada no certame, não apresentou proposta com as devidas correções nos referidos 
percentuais, conforme Convocação publicada em Diário Oficial edição do dia 25/05/2022, sendo 
por isso, considerada desclassificada. O acesso ao processo está disponível aos interessados para 
conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão.

São Bentinho/PB, 08 de junho de 2022.
MARIA EDNA DA NÓBREGA SILVA 

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00019/2022
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 DV00019/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS 
E ARTIGOS JUNINOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO JOÃO DO TIGRE–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR – ME - R$ 14.475,00.

São João do Tigre - PB, 08 de Junho de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS 
E ARTIGOS JUNINOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO JOÃO DO TIGRE–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00019/2022. DO-
TAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 08.000 SECRETARIA DE CULTURA, 
TURISMO – 13 392 2012 2046 Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos – 329 3.3.90.30 
00 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até 08/08/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 05901/2022 - 08.06.22 - JONATAS ALVES 
TEIXEIRA JUNIOR - ME - R$ 14.475,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2022, que objetiva: Contratação 
de empresa para fornecimento de forma parcelada de pneus, câmara de ar, protetor de aro 
para atender a demanda do município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: Boreal Sul Comercial LTDA - R$ 8.112,00; DPA Comercio De Pneus LTDA - R$ 
6.348,00; Ideal Pneus Peças e Serviços - R$ 317.972,48; Lukauto Comércio de Pneumáticos e 
Peças LTDA. - R$ 71.093,64.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 08 de Junho de 2022
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00038/2022, para o dia 28 

de Junho de 2022 às 13:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Pernambuco, S/N - 
Centro - Solânea - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido 
endereço. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 07 de Junho de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00039/2022, para o dia 28 

de Junho de 2022 às 14:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Pernambuco, S/N - 
Centro - Solânea - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido 
endereço. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 07 de Junho de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO

Pregão Presencial Nº 60/2022
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 21 

de junho de 2022, às 09:30 horas, na sala da CPL na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, 
situada à Rua Coronel José Gomes de Sá, Nº 27, Centro, Sousa-PB, procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Presencial-Objeto da presente licitação consiste em  Aquisição de mudas de 
coqueiro para atender as necessidades da secretaria de agricultura do município de Sousa-PB. 
Interessados poderão baixar o edital no portal da transparência em http://www.sousa.pb.gov.
br/, ou fazer sua retirada no horário de expediente das 08:00 às 12:00 horas, em todos os dias 
úteis no endereço supracitado com taxa de R$ 10 (dez) reais pela reprodução impressa deste 
edital, através de boleto emitido no setor de tributos. O valor cobrado é unicamente empregado 
à reprodução do mesmo.

Sousa, 08 de junho de 2022.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAÍBA – CCP – CNPJ/CPF N° 12.616.864/0002-00, torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação n° 1069/2022 em 12 de maio de 2022, Prazo: 1825 dias. Para coprocessamento de 
blends de resíduos Classe I e II, pneus, borrachas como substitutivo de matéria prima e/ou como 
substitutivo de combustíveis no forno de clínquer para produção de cimento. Pátio de estocagem de 
resíduos Classe I e II (resíduos derivados de pneus e borrachas, Blends de resíduos Classe I e II). 
Na FAZENDA CCP, KM 18,5. PB 044, ZONA RURAL – PITIMBU/PB – CEP 58.324-000. Processo: 
2021-009018/TEC/LO-3271.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022
PROCESSO Nº 22.000.175241.2019

OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRETAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, destinado à Secretaria de Estado da Educação e 
da Ciência e Tecnologia - SEECT, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 27/06/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-01096-6
João Pessoa, 08 de junho de 2022.

JOÃO CLÁUDIO ARAÚJO SOARES
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 045/2022

REGISTRO Nº 22-01142-5
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA ALDEIA LAGOA GRANDE, NO MUNICÍPIO 

DE 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: 28 de junho de 2022, às 09h. 

João Pessoa, 08 de junho de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

AVISO DE RECONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 031/2022

REGISTRO Nº 22-00782-6
OBJETO: CONCLUSÃO DA ADEQUAÇÃO E DA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO DE 

MARI/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: 28 de junho de 2022, às 10h.

João Pessoa, 08 de junho de 2022
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

CONCORRÊNCIA Nº 08/2022
Registro CGE Nº 22-00679-7 

COMUNICADO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 08/2022 (Obras de Implantação e Pavimentação 
da Rodovia PB -093, Trecho: Entr. PB-105(Solânea) /Entr. PB- 085 com aproximadamente 6,76 
km ), que no decorrer do prazo recursal, impetraram recursos contra a decisão da Comissão, as 
Empresas: CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA através do processo DER-PRC-2022/02924 
e TAPAJOS - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP através do processo DER-
-PRC-2022/02925. Desta forma, em atendimento aos parágrafos 3º e 5º do artigo 109 da Lei de 
Licitações e Contratos, os autos dos processos ficarão com vistas franqueadas aos interessados 
na sala desta comissão.

A CPL informa, ainda, que fica aberto o prazo para impugnação ao(s) recurso(s) a partir da data 
desta publicação no protocolo do DER/PB .

João Pessoa, 08 de junho de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 12/2022
 Registro CGE Nº 22-00793-4

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 12/2022 (Obras de Construção de Viaduto na 
BR-230 (Água Fria), estaca 1.200 à 1.235sobre Avenida Raniere Mazille no Bairro do Cristo Redentor/
JPPB), que após análise detalhada nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital 
da licitação em epígrafe, considera habilitada a Empresa: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA e  
inabilitada:  POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA , por não cumprir item 10.4.subitem: 10.4.1-“b”, 
não apresentou atestado técnico operacional: para letras: c) ATERRO COMPACTAÇÃO EM SOLO 
REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA na quantidade mínima ...12.000 m³ e d ) M U 
R O  D E  E S C A M A  D E  C O N -CRE T O  A R M A D O  E M  S O L O  R E F O R Ç A D O  C 
O M  F I T A  M ET Á L I C A  na quantidade mínima….. . 2 . 1 0 0 m ³

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 08 de junho de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE CITAÇÃO – O Cartório de Registro de Imóveis de Bayeux/PB, FAZ SABER 
que BETÂNIA FRANCISCA SABINO DA SILVA, brasileira, casada, RG 1.311.251-SSP/
PB, CPF: 665.093.194-20, residente na Rua Napoleão Laureano, 318, Centro, Bayeux/PB, 
requereu USUCAPIÃO do terreno urbano situado na Rua Dr. Napoleão Laureano, Bayeux/
PB, com 6,00m de frente e fundos por 25,00m de ambos os lados, onde está a casa de nº 
294, confrontando-se PELA FRENTE E DIREITA com a casa nº 300, de Maria das Graças 
de Lima; PELA ESQUERDA com a casa nº 288 de Severino Borges e pelos fundos com a 
casa nº 276 da Rua João Crispiniano; área de 150m², com edificação. Ficam, pois, citados 
proprietários, confrontantes, Município de Bayeux, Estado da Paraíba, União e interessados 
para impugnar, em 15 dias, ou tidas verdadeiras as alegações. Bayeux 19/05/2022. Neli 
Santiago Pereira. Oficial de Registro.

EDITAL DE CITAÇÃO – O Cartório de Registro de Imóveis de Bayeux/PB, FAZ SABER 
que FLAVIANE FARIAS VITAL e FABIO FARIAS VITAL, brasileiros, comerciantes, ela casa-
da, RG 2.463.592-SSP/PB, CPF 010.478.944-16; ele solteiro, RG 2.586.030-SSP/PB, CPF 
009.250.464-77, residentes na Rua Francisco Marques da Fonseca, s/n, Imaculada, Bayeux/
PB, CEP 58.307-002, requereram USUCAPIÃO do imóvel urbano onde residem, lote19, da 
Quadra 50 do Loteamento Jardim Imaculada, Bayeux/PB, confrontando-se na FRENTE, com 
38m, com a aludida Rua; no LADO DIREITO, com 82m, com o lote20; no LADO ESQUERDO, 
com 93,56m com o lote18; e FUNDOS, com 30m com o Rio do Meio. Ficam, pois, citados pro-
prietários, confrontantes, Município de Bayeux, Estado da Paraíba, União e interessados para 
impugnar, em 15 dias, ou tidas verdadeiras as alegações. Bayeux 19/05/2022. Neli Santiago 
Pereira. Oficial de Registro.

EDITAL DE CITAÇÃO – O Cartório de Registro de Imóveis de Bayeux/PB, FAZ SABER que 
MARIA APARECIDA DA SILVA, brasileira, solteira, comerciante, RG 3.573.256-SSP/PB, CPF 
092.369.214-26, residente na Rua Francisco Marques da Fonseca, 931, Imaculada, Bayeux/PB, 
CEP 58.307-002, requereu USUCAPIÃO do imóvel onde reside, confrontando-se na FRENTE, 
com 4m, com a aludida Rua; LADO DIREITO, com 14m, com casa 439 daquela rua; LADO 
ESQUERDO, com 14m, com casa 497 daquela rua; e FUNDOS, com 4m, com casa nº 23 da 
Rua Machado de Assis; área de 72,38m², com edificação. Ficam, pois, citados proprietários, 
confrontantes, Município de Bayeux, Estado da Paraíba, União e interessados para impugnar, 
em 15 dias, ou tidas verdadeiras as alegações. Bayeux 19/05/2022. Neli Santiago Pereira. 
Oficial de Registro.

EDITAL DE CITAÇÃO – O Cartório de Registro de Imóveis de Bayeux/PB, FAZ SABER 
que ROGÉRIO ANTONIO PIMENTEL GUIMARÃES, brasileiro, divorciado, contador, RG 
392.051-SSP/PB, CPF 177.030.424-04, residente na Av.  Marechal Rondom, 85 – Jardim 13 
de Maio João Pessoa, CEP 58.025-450, requereu USUCAPIÃO do Terreno na Av. Liberdade, 
2945, Centro, Bayeux/PB, confrontando-se na FRENTE, com 55m com Av. Liberdade; LADO 
DIREITO, com 156m, com terreno da Horizonte Incorporações e Administrações Ltda.; LADO 
ESQUERDO, com 136m,com Escola Estadual D’Ávila Lins; e FUNDOS, com 60m, com Rua 
Gustavo Maciel Monteiro;  com 8.030,00m² com edificações. Ficam citados proprietários, 
confrontantes, Município de Bayeux, Estado da Paraíba, União e interessados para impugnar, 
em 15 dias, ou tidas verdadeiras as alegações. Bayeux, 19 de maio de 2022. Neli Santiago 
Pereira. Oficial de Registro.

O Diretor Do Centro De Ensino Educa Nexus, Inscri to No Cnpj/Mf Sob O Nº 
33.176.748/0001– 07, Situado Na Av. Piauí, Nº 75, Bairro Dos Estados, Município De João 
Pessoa–Pb, No Uso De Suas Atribuições Legais, Com Base No Processo De Credenciamento 
Nº 0004136-5/2020, Parecer 031/2020, Resolução 321– 322/2021 (17/11/2021), Conselho 
Estadual De Educação, Curso De Qualificação Integrado Ao Ensino Médio Nas Modalidades 
De Educação De Jovens E Adultos – Eja E A Distância – Ead, Torna Público A Relação 

Parcial Complementar De Alunos Concluintes, Através Da Modalidade Acima E/Ou Através 
Do Processo De Classificação E Reclassificação Previsto Na Lei De Diretrizes E Bases Da 
Educação, N° 9.394/1996.

Ressalte-Se, Acerca Da Validade Dos Documentos Emitidos Pelo Centro De Ensino Educa Nexus, 
A Disposição Instituída Pelo Cee Do Estado Da Paraíba, Adiante Transcrito: 

“Resolução 30/2016, Art. 9º, § 2º. A Certificação De Eja Do Ensino Fundamental E Do Ensino 
Médio Terá Validade Nacional. Em Âmbito Nacional, Cujo Órgão Regulamentador É O Conselho 
Nacional De Educação Tem-Se, Cne/Ceb - Resolução 01/2021 De 25 De Maio De 2021, Art. 29, 
Caput E Parágrafo Terceiro. Em Consonância Como Título Iv Da Lei Nº 9.394/1996, Que Estabe-
lece A Forma De Organização Da Educação Nacional, A Certificação Decorrente Dos Exames Da 
Eja Deve Ser Competência Dos Sistemas De Ensino. § 3º Toda Certificação Decorrente Dessas 
Competências Possui Validade Nacional Garantindo Padrão De Qualidade.”.

Por Fim, E Ainda Para Assegurar O Compromisso Do Centro De Ensino Educa Nexus Com A 
Transparência E Lisura Dos Seus Processos Educacionais, Que Todos Os Certificados Emitidos São 
Publicados No Diário Oficial Do Estado Da Paraíba E No Jornal União, Permanecendo, Portanto, 
Disponíveis Para Consulta Pública, Permitindo Que Suas Autenticidades Possam Ser Conferidas, 
Também,  No Site Da Instituição, No Endereço Https://Www.Centroeducanexus.Com.Br/.

Advirta-Se Que A Recusa Abusiva E Injustificada No Recebimento Da Certificação Emitida De 
Acordo Com A Legislação Vigente É Ato Passível De Responsabilização Civil, Acaso Configurado 
Dano, Nos Termos Do Art. 927 E Ss. Do Código Civil Brasileiro E De Acordo Com O Entendimento 
Dos Tribunais Pátrios.

RELAÇÃO PARCIAL COMPLEMENTAR DE ALUNOS CONCLUINTES: 

Adilhelma Maria Da Silva, Adjames Ferreira Pinto, Adriana Oliveira Da Silva, Adriana Rodri-
gues Lino De Moura, Adriely Lais Pereira Santana Gonçalves, Alessandra Meira Dos Santos, 
Alessandro Alves De Souza, Alex Nunes Da Silva, Alex Sandro Dias Prestes, Alexandre Da 
Silva, Alexandro Do Nascimento Silva, Alexsander Carvalho Da Silva, Alexsandro Pereira, Alice 
Vitoria Santos De Oliveira, Aline Aparecida Marques Camargo, Aline Meireles Garcia, Alvaro 
Dos Santos Cipriano, Amanda Cristina Dos Reis Lopes Sóglia, Amara Nazaré Da Silva Soares 
Da Silva, Ana Carolina Cristina Das Neves, Ana Carolina Da Luz, Ana Carolina Marinho Cunha, 
Ana Karine Rodrigues Da Silva, Ana Lucia Soares Dos Santos, Ana Paula Moreira, Anderson 
Carvalho De Paula Silva, Anderson Ferreira Comino, Anderson Joaquim Dos Santos, Antonio 
Wilson Alves De Sousa, Artemis Cunha Felix, Balbino Francisco Dos Santos Neto, Bárbara 
Petrina Ana Da Silva, Benedito Higino Junior, Benedito Otávio Epifânio Filho, Brenda De Mo-
raes Lopes Ramos, Bruna Corrêa, Bruna De Carvalho Dos Santos, Bruna De Souza Reis, 
Bruno De Carvalho, Bruno Gugel, Bruno Luidy De Jesus Santos, Carla Aparecida Do Nasci-
mento Silva, Carlos Alberto De Freitas, Carlos Alexandre Batista, Carlos Henrique Gonçalves 
Tedêsco, Caroline De Quadros Felix, Caroline Mendes Da Cruz, Cassio Da Silva Lima, Christian 
Jesus Menezes Gomes, Clarisse Jacinto Dresch, Claudeci Pedro De Carvalho, Claudecir Elias 
Ferreira De Assis, Claudemir Gonçalves Araujo, Claudete Simão Barbosa, Claudio Domingos 
Franklin Barros Da Cruz, Clayton Vinicius De Morais, Cleiton Mendes Assis, Cleoson Barbosa, 
Cristiane Grigio, Cristiano Aparecido De Oliveira, Daiane Francisca De Jesus, Damaris De 
Oliveira Dias Ferreira De Lima, Daniel Mustafá Umbelino Vieira, Debora Lucas Da Silva, Denis 
Maicon Souza Ferreira, Diogo De Sousa Barbosa, Diogo Vieira De Moura, Domingos Savio De 
Souza, Duilio José Da Silva, Edilson De Lima, Edinaldo Raimundo Dos Santos, Edmilson Alves 
Fonseca, Edmilson Oliveira De Jesus, Edna Da Cruz Queiroz, Eduarda Dos Santos Torres, 
Eduardo David Ramos, Elaine Cristina Cardoso, Elia Simone Fonseca, Eliana Aparecida De 
Almeida, Eliana Da Silva Freitas, Elisangela Teresinha Santos Da Silva, Elizeu Da Silva Estevam, 
Emanoela De Jesus Gomes Costa, Emeliano Jose Dos Santos, Emerson Dias Porto, Erivaldo 
De Souza, Eudes Mendes Cardoso, Euzane De Jesus Nunes De Oliveira, Evandro Gabriel Dos 
Passos, Everaldo Domingues De Souza, Ewili Kaiane Jesus De Almeida, Fabio Caetano De 
Souza, Fabio Junior Da Silva Bueno, Felipe Gomes, Fernando Eustaquio Nunes De Souza, 
Flávia Feliciano De Souza, Franciele Senna Freitas Da Silva, Francieli Cristina Da Silva Santos 
De Abreu, Gabriel Cantanhede Da Silva, Gabriel Duque Rodrigues, Gabriel Henrique De Aguiar 
Jardim, Gabriel Nazareth De Oliveira, Gabriel Pereira Dos Santos, Gabriele Gomes De Souza 
Vidal, Gabryella De Azevedo Santos, Gaspar Sabrina Da Silva, Gean Batista Da Silva Brandao, 
Gene Kelly Costa Ferreira, Genival Vaner Nazario, Geraldo Donizete Santos, Geraldo Dos 
Santos Gonçalo, Gilberto Soares Pereira, Gilmar Pereira, Giovana Da Silva Xavier, Gisele 
Silva Da Cruz, Glaciele Marques De Assiz, Glaucia De Medeiros Barbosa, Gleide Mendes Do 
Carmo Silva, Graziani Oenning, Greiciane Basílio Da Silva, Guilherme Henrique Dos Reis 
Rodrigues, Hellixys Pereira Soares, Hérica Jesus De Souza, Indini Rodrigues Teixeira, Isabelly 
Bertante Passos Da Costa, Islaine Vitorio Orestes, Israel Da Silva Santos, Italo Marcos Morei-
ra De Assis, Ivan Igor Cardoso Da Silva, Jaine Mendes Longo, Jaison Silverio, Jakson Teodozio 
Dos Santos, Janete Lemes Barbosa, Jansen Bruno Mariano Da Silva, Jaqueline Aparecida 
Patricio Padilha, Jarbas Souza Gomes, Jean Carlos Do Nascimento Barbosa, Jeferson Ferrei-
ra Pacheco, Jeferson Silva De Oliveira, Jenyffer De Souza Braz, Jeremias Silveira, Jéssica 
Jilioscof Einhardt, Jéssica Raquel Moura De Almeida, Jhony Soares Diniz De Oliveira, Joâo 
Batista Alves, João Paulo Ventura, Jonathan Carvalho De Campos, Jorge Luís Aparecido 
Vieira Mendes Da Silva, José Geraldo Estacio Cruz, Jose Geraldo Fernandes, José Glauber 
Da Costa Marques, José Guilherme De Oliveira, José Luiz Da Silva Camargo, José Luiz Fran-
ça De Andrade Gavinho, José Nivaldo Gomes Da Silva, Josiano Farias De Lima, Josias De 
Jesus Machado, Josiel Jilioscof Einhardt, Julia Silvestri Baldessar, Juliana Alves Dos Santos, 
Julio José Da Silva, July Danielle De Aguiar Pacheco, Karina Briet Da Silva, Kelly Cristina De 
Oliveira Santos, Keveny Almeida Gomes, Kleber Rodrigues Lopes, Larissa De Matos Da Silva, 
Lauani Vitoria Boeira Farioli, Lavínia Vieira Ortiz, Leandro Da Rocha, Leandro Pereira Pires 
Cesario, Leidiane Dos Anjos Rodrigues, Leila De Sousa, Leonardo Da Silveira Izidorio, Leonar-
do De Jesus Fonseca, Leonardo Souza Da Costa, Leonilda Do Carmo, Limiro Santiago De 
Almeida, Loren Helena De Oliveira Cruz, Lorrany Cristina Amorim Simao, Lucas Da Silveira 
Neto, Lucas De Freitas Nunes, Lucas Estevam De Lima Figueredo, Luciano Gomes Dos Santos, 
Lucinei Pereira De Andrade, Luis Alexandre Machado, Luis Carlos Vermudt Pinheiro, Luis Fe-
lipe Rezende Santiago, Luiz Antonio Biazus, Luiz Carlos Da Silva Junior, Luiz Gustavo De 
Moura Fonseca, Luíza Teixeira Rech, Marcela Antunes Pedroso Machado, Marcelo Augusto 
Silva Dos Santos, Marcelo Pires, Marcia Patricia Alves Costa Gonçalves, Marcio Jose Dos 
Santos, Marcony Candido Da Silva, Marcos Antonio Silva, Marcos Gandra Rodrigues, Marcos 
Vinicius Monteiro Fontes, Marcos Vinicius Sales, Maria Marlene Ribeiro Dos Santos, Maria 
Valdirene Alves Santos, Mariane Silva Amorim Belo Martins, Mariele Da Silva Serafim, Mariele 
Roque Severino Reus, Marilene Pereira Porto Lima, Mario Carneiro De Souza, Matheus Junior 
Raimundo Machado, Matheus Luiz Tadei Borges, Maura Ferreira De Almeida, Mauri De Jesus 
Bueno Da Silva, Maycon Carvalho Miranda, Maykon De Oliveira Vieira, Md Tariful Islam, Mei-
rilane De Sousa Pego, Micaelle Cristina Da Silva, Nádia Tremarin De Paula, Natacha Campos 
Souza, Natalia Candido Videira Ramos, Nathalia De Almeida Nunes, Nayara De Jesus, Nildete 
Pereira De Souza, Odair Kasper, Palmira Aparecida Kutner Machado, Patricia Aparecida Pinto 
Parente, Patricia Aparecida Trindade, Paulo Da Silva Oliveira, Paulo Tiago Batista Da Silva, 
Pedro Italo Nogueira Gomes, Peterson Da Silva, Polliane Gomes De Castro, Priscila Pereira 
Da Silva, Priscila Ramos Trindade, Rafael Francisco Medeiros Neto, Raphael Patrick Da Silva 
Ramos, Rayane Francilene Da Silva, Rebeca Juliana Corrêa Agrasso, Regina Maria Gama 
Pacheco, Reginaldo Da Silva, Reginaldo Ferreira Braz, Rejane Mousinho De Amorim Severino, 
Renata Da Silva Motta Pereira, Renato Lisboa Santos, Rian Costa Peixoto, Roberta Amaral 
Knorst, Roberta Rosa Da Silva, Roberto Cesar Silva, Roberto Pereira Santos Junior, Robson 
Jucelino Fernandes Ribeiro, Rodney José Machado, Rodrigo Borges Mariano, Rodrigo De 
Oliveira, Rodrigo Possamai Da Silva, Roger Pereira D’avila, Ronaldo Aparecido De Faria, Ronys 
Cley Junior Palmas Borges, Rosenei Tarcio De Souza Silva, Rosilane Ferreira De Souza, Ro-
sinei Martins Costa, Sabrina Nascimento Silva, Samara Maria Do Carmo Dos Reis, Samuel 
Diniz Franca, Sandro Roberto Francisco, Sergio Ricardo Ferreira, Shaiene Cerqueira Do 
Nascimento, Silmara Coêlho Vilhena, Silvana Moraes Ribeiro, Silvana Pereira Goulart, Silvana 
Querino Santana, Sirlei Keller, Sirley Coelho Rodrigues, Soelia Costa Dos Santos, Sônia Seri-
no Guarinelli, Stefane Maria Santos Souto, Stefane Mirela Faleiro, Stella Fonseca Louback, 
Tainara Bez Teixeira, Tatiane Biscaia, Thaiza Da Cruz Lino, Thamires Barbieri Eller Costa, 
Thayane De Oliveira Fernandes, Vagner Da Silva Dos Santos, Valdeci Jesus Da Silva, Valderi 
Da Silva, Valmir Costa Felicio, Vânia Aparecida Casimiro, Vania De Almeida Silva, Vânia Fer-
reira Da Luz, Vania Ferreira De Souza, Vera Lucia Benedita Correa Barbosa, Victor Manoel 
Monteiro De Souza, Victória Heloísa Albuquerque Ferreira, Vitor Cordeiro De Oliveira, Vitor 
Hugo Da Silva Teixeira Barbosa, Wagner Dias Marques, Wagner Dos Santos Antunes, Welling-
ton Dos Santos Ferreira, Wesley Rodrigues Da Silva, Westervelde Aparecido Ferreira Monteiro, 
Yasmim Da Silva Cunha, Yummi Da Silva Miura, Yuri Ricelli Ferreira.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO E RETIFICAÇÃO PARA A ELEIÇÃO DA DIRETORIA 
EXECUTIVA REFERENTE AO TRIÊNIO 2022/2025 DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES 

DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA  (AGEPEN-PB)

A Associação dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado da Paraíba (AGEPEN-PB), 
CNPJ 22.988.105/0001-33, retifica o edital de convocação publicado no site da AGEPEN-PB: 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA REFERENTE AO 
TRIÊNIO 2022/2025 DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DO 
ESTADO DA PARAÍBA (AGEPEN-PB) - Associação dos Policiais Penais da Paraíba  ; e, em 
conformidade com o Artigo 68º do estatuto desta Entidade, convoca a todos os sócios aptos 
a votar a estarem presentes no dia 25 de junho de 2022, das 09:00 horas às 18:00 horas, 
em conformidade com o seu estatuto e o regimento eleitoral, confeccionado pela comissão 
eleitoral, publicado no site da AGEPEN-PB (agepen-pb.org), na sede da Associação - com 
endereço na Rua Empresário Rodrigues Alves, nº 125, Edifício Empresarial Delta, Bancários, 
João Pessoa-PB, CEP 58051-022 – para participarem da eleição que tem como objetivo legi-
timar/eleger a diretoria executiva referente ao mandato do triênio 2022/2025. O registro das 
chapas se dará até o dia 20 de junho de 2022, por meio do endereço eletrônico constante no 
regimento eleitoral publicado no site da AGEPEN-PB. Os cargos a serem preenchidos constam 
no Estatuto da AGEPEN-PB e o prazo para impugnação das candidaturas será o dia 22 de 
junho de 2022. Havendo a inscrição de uma única chapa (deve ser informado em publicação 
no site desta entidade até o dia 23/06/2022), o evento da eleição se converterá em assembleia 
geral que será realizada às 10:00 horas do mesmo dia (25/06/2022) e no mesmo local (sede 
da associação) para convalidação/eleição da chapa única pelos presentes. As dúvidas quanto 
às regras ou situações atípicas deverão ser tiradas com a apreciação do regimento eleitoral e/
ou em contato com a Comissão Eleitoral.    

João Pessoa-PB, 08 de junho de 2022.
Jonathan Soares da Costa

Presidente da Comissão Eleitoral
AGEPEN-PB

Wagner José Monteiro Falcão
PRESIDENTE DA AGEPEN-PB

JCL-J CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, com CNPJ: 04.190.250/0001-92, torna 
público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo 
a Licença Previa para construção de um prédio multifamiliar situado na RUA JOAO HENRIQUE DE 
MIRANDA – CAMBOINHA - Q-16 L-12 - JARDIM ATLÂNTICO, LTO, Cabedelo - PB

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, LRO = OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ARARA E 
CASSERENGUE = VAZÃO: 22m³/H = IT: 15.000.000,00 = NE: 5 = L/ATV: ARARA/CASSERENGUE. 
Processo: 2022-001962/TEC/LRO-0058.

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, LRO = OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 
JURU = AC: 30m² = IT: 20.000.000,00 = NE:5 = L/ATV: JURU - PB. Processo: 2022-001964/
TEC/LRO-0059.

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, LRO = OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SÃO 
JOSÉ DO BONFIM = AC: 25m² = IT: 20.000.000,00 = NE: 5 = L/ATV: SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB. 
Processo: 2022-001967/TEC/LRO-0060.

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 = AMPLIAÇÃO DO SAA DA CIDADE DO CONDE = AC: 70m² = IT: 3.328.855,61 
= NE: 15 = L/ATV: CIDADE DO CONDE. Processo: 2022-001968/TEC/LAI-0004.

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, LICENÇA DE INSTALAÇÃO = SISTEMA DE TRATAMENTO DOS EFLUENTES 
DA ETA = VAZÃO: 64,8 = NE: 05 = L/ATV: MUNICÍPIO DE JACARAU-PB. Processo: 2022-001702/
TEC/LI-8444.

BRAZAUTO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA, CNPJ 18.887.184/0001-19, torna público 
que em 27 de abril de 2022 deu entrada ao processo de nº 068/2022 requerendo a Licença de 
Operação da Coordenadoria do Meio Ambiente e Secretária de Serviços Urbanos e Meio Ambiente 
da Prefeitura Municipal de Campina Grande para comércio a varejo de automóveis, caminhone-
tas e utilitários novos, situado à Rua Raimundo Nonato de Araujo, Nº 200, Bairro José Pinheiro, 
Campina Grande/PB.

OLIVEIRA & EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 07.324.070/0001-44, torna público 
que em 27 de abril de 2022 deu entrada ao processo de nº 067/2022 requerendo a Licença de 
Operação da Coordenadoria do Meio Ambiente e Secretária de Serviços Urbanos e Meio Ambiente 
da Prefeitura Municipal de Campina Grande para fabricação de sabões e detergentes sintéticos, 
situado na Avenida Almeida Barreto, Nº 126, Bairro São José, Campina grande/PB.

ISAAC JOSÉ DA SILVA, CPF 545.633.057-15, TORNA PÚBLICO QUE SOLICITOU DA SE-
MAPA – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO, A 
LICENÇA PRÉVIA, DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL 
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR COM ÁREA DE 160,20M², COM SISTEMA DE TRATAMENTO 
DE EFLUENTES COM TANQUE SÉPTICO E VALAS DE INFILTRAÇÃO. SITUADO NA RUA 
GAMELEIRA, SN – LOTE 06 QUADRA 07 – LOTEAMENTO AMAZÔNIA PARK – BAIRRO 
AMAZÔNIA PARK – CABEDELO.
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