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Paraibanos prometem ir ao STF 
contra decisão que favorece planos

rol taxativo

Para entidades e familiares, determinação do STJ prejudica pacientes e vai superlotar o SUS. Página 3
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aquece a 
economia 
da Paraíba

Servidores estaduais 
e municipais recebem, 
nesta sexta-feira, a pri-
meira parcela do abono 
anual.  
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Secretaria de 
Saúde volta a 
recomendar uso 
de máscaras

Nota técnica com reco-
mendação foi emitida face 
a alta de casos de Covid-19 
e chegada da varíola dos 
macacos ao Brasil.
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EMPRESA PARAIBANA
DE COMUNICAÇÃO

Campina Grande, Pocinhos, Soledade, Junco do Seridó e Juazeirinho integraram, ontem, o roteiro de João Azevêdo. Páginas 4 e 13

Agenda com obras, inaugurações e plenária do ODE

n “O saudosismo acha que 
tudo passa muito ligeiro: as 
datas festivas e, sobretudo, os 
costumes. O desaparecimento 
dessas festas nos envelhece, e 
isso acontece mais depressa 
do que merecemos”.

Damião Ramos Cavalcanti   
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Campanha alerta para 
riscos de queimaduras
Hospital de Trauma de João Pessoa lançou a 
campanha ‘Marcas que ficam para sempre’, 
para que população tenha cuidado com foguei-
ras e fogos nesse período junino. Só este ano, 
hospital recebeu 363 pacientes queimados.
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

607.090

31.360.157

533.039.053

10.222

667.849

6.302.261
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

8.863.705

 440.921.094

11.900.037.023

‘Rasgo da Pele’: 
João Pessoa 
recebe exposição 
de Luiz Barroso

Mostra com instalação 
e painéis, feitos pelo artis-
ta campinense, pode ser 
vista na galeria do INSS. 
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n “O meu voto e o meu 
gesto em ir à urna e escolher 
um candidato não têm 
significância quando o situo 
num plano isolado, individual”.

Mariana Moreira

Página 2 Além dos 31 dias de animação em Campina Grande, também tem início, nesta 
sexta-feira, o São João na Rede, que vai envolver 12 cidades. Páginas 5 e 20

Festas juninas começam, hoje, na PB
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A cidade de Campina Grande tem voz, voto e vez no governo de 
João Azevêdo (PSB). Não se trata de um exagero de expressão, mas de 
uma verdade respaldada em ações administrativas concretas, a exem-
plo de investimentos que superam a casa dos R$ 800 milhões, e da re-
cente inauguração, na Rainha da Borborema, do Escritório da Repre-
sentação Institucional, cujo prédio-sede, localizado na Estação Velha, 
foi totalmente reformado.

A presença mais efetiva da administração pública estadual, em Cam-
pina Grande, não atende a interesses eleitoreiros. Significa o reconheci-
mento daquela cidade como núcleo de valores históricos, artísticos e cul-
turais, núcleo avançado da indústria e do comércio e centro acadêmico 
e de inovação tecnológica. Portanto, nada mais acertado do que facilitar 
o acesso da população campinense aos serviços oferecidos pelo Estado.

Ressalte-se, no entanto, que a preocupação do governador João Aze-
vêdo com o bem-estar do povo paraibano não está circunscrita ao Li-
toral e Agreste, mas expande-se pelas demais regiões. Prova disso, por 
exemplo, são os serviços oriundos apenas do Orçamento Democráti-
co Estadual (ODE), que totalizam, na gestão atual, cerca de R$ 800 mi-
lhões. O mapa das ações administrativas revelam que não há discrimi-
nação de territórios.

A ideia que move ações como a inauguração de um Escritório da Re-
presentação Institucional, da maneira como aconteceu, na quarta-fei-
ra (8), em Campina Grande, é fazer com que as pessoas sintam-se mais 
próximas do governo. Que cidadãos e cidadãs experienciem, de fato e 
de direito, o interesse do gestor em levar até eles os procedimentos que 
todos esperam de uma administração pública que se pauta pelos valo-
res democráticos.

Não é falar por falar que João Azevêdo se autoproclama municipa-
lista. Sua gestão incentiva a participação popular e reconhece a impor-
tância do quadro de auxiliares na elaboração e gerenciamento de pro-
jetos, o que blinda o agente público contra a tentação personalista. E o 
mais importante: elege o povo não a simples receptor de serviços, mas 
a protagonista; interlocutor privilegiado do Poder Público, nota mais 
alta do ideal republicano.

Crônica

A nota mais alta
Editorial

Damião Ramos Cavalcanti   
damiao.r.c.@uol.com.br | Colaborador

São João não desaparecerá...  
O maior sinal de que o São João se avizi-

nhava era o milho verde, nas feiras e em casa. 
Na mão das crianças, na palha transformada 
em roupa; no cabelo das espigas espichado 
nos sabugos ou nas bonecas de pano; até mes-
mo os grãos sendo o gado, e os sabugos, cur-
ral. Sinal do tempo e dos homens do campo, 
trazendo, nas costas, as “mãos” de milho, en-
sacadas para entregá-las aos feirantes. É difí-
cil acabar o liame entre o milho, a música nor-
destina e as festas juninas. Sempre combati os 
chamados “São João fora de época”, sua intei-
reza deve ser na época. É óbvio e muito claro 
que, na nossa Cultura, genuinamente, o São 
João é uma festa sazonal. Ouvi muito, quan-
do se falava em falta de chuva: “Será um São 
João sem milho, a seca está braba”. Acontecia 
o São João, e se havia festa, havia pouco, mas 
havia milho e forró.

Atualmente, choveu o suficiente para re-
gar a lavoura; as tanajuras desceram nas nos-
sas calçadas, nos nossos jardins, e o milho veio 
do campo para a cidade. Também amenizou, 
entre nós, o terrível coronavírus, que nos iso-
lava em casa, quando não podíamos comprar 
milho na feira livre, o que lá se encontrava aos 
montes. Distantes, escondíamos a boca e o na-
riz por trás da máscara, para sorrateiramen-
te irmos esperar a nossa vez, e rapidamente 
comprar espigas desnudas, empacotadas em 
bandeja de isopor e cobertas em plástico trans-
parente, ainda passível de uma seringada de 
álcool 70. Foi prático, talvez, mas não poéti-
co, tampouco cultural, contrariando a carro-
ça das nossas tradições. Há milho. Se não fa-
zemos as comidas, podemos encomendar, até 
por internet, todas as iguarias juninas: milho 
cozinhado, assado, canjica, pamonha, bolo de 
milho, cuscuz, e outras coisas não provenien-
tes das espigas, como pés de moleque, quei-
jo de manteiga, do coalho e gostosas cocadas, 
tão características desta época.

Se, em algumas cidades, ainda não arre-
damos o pé para pegar esse milho, foi por ex-
cesso de chuva. Contudo, se há milho, have-
rá São João, o que apoia o João que governa o 
Estado, propiciando saúde e segurança, para 

não deixar, mesmo enfrentando dificuldades 
ou transtornos, que o São João desapareça. O 
governador incentiva o São João, que sempre 
aconteceu nas ruas da cidade, para, também 
a alegria ocorrer em casa, sobretudo no inte-
rior. Se você quiser, caro leitor, poderá cantar, 
dançar, durante essa marcante política cul-
tural, na Paraíba. Ligue-se no São João, consi-
derado o “maior São João do mundo”, por ser 
visto e ouvido em toda a Paraíba. Tradição cul-
tural é assim, coisa muito forte, quanto mais 
se propaga, mais sobrevive...

O saudosismo acha que tudo passa muito 
ligeiro: as datas festivas e, sobretudo, os cos-
tumes. O desaparecimento dessas festas nos 
envelhece, e isso acontece mais depressa do 
que merecemos. Por isso, ficamos à espera do 
legítimo baião de Luiz Gonzaga ou do forró 
de Flávio José, Dominguinhos, Antônio Bar-
ros e Cecéu, Waldonys, Targino Gondim, Pin-
to do Acordeom e Sussa de Monteiro. Também 
torcendo pela criatividade da juventude forro-
zeira repetir o passado... Ela sabe escolher au-
têntica música do forró, longe da música que 
não nos caracteriza. Paraibanos têm bom gos-
to na música, no bom forró e na graça da fes-
ta matuta. No futuro, como contarão as festas 
juninas e seus valores culturais? Nada subs-
titui o que somente a criatividade da cultura 
pode explicar.

Qual relevância tem o meu gesto de ir 
a uma seção eleitoral e escolher o presi-
dente da República? Uma pergunta que 
deve cutucar nossa consciência quando, 
em um momento de paixões e ardores po-
líticos exacerbados nos deparamos com 
mais uma campanha eleitoral para a es-
colha do próximo presidente. O meu voto 
e o meu gesto em ir à urna e escolher um 
candidato não têm significância quando 
o situo num plano isolado, individual, em 
que priorizo e valorizo posturas pessoais, 
valores e necessidades próprias e, sobre-
tudo, quando inverto os cânones republi-
canos e democráticos e exerço o meu voto 
como arma de conquista individual de pri-
vilégios e benesses.

A pergunta perde sentido ainda quan-
do oriento minha atitude e minha postura 
de votar por trilhas e entendimentos que 
associam o gesto político a uma preferên-
cia estética movida pela beleza, pela plas-
ticidade egoísta que separa belos e feios, 
exaltando os primeiros como merecedores 
de todos os louros e tributos, e desqualifi-
cando os segundos como determinados a 
inferioridade, a mediocridade, ao precon-
ceito. O sentido do voto se esgarça ainda 
nas tramas dos jogos e ardis que, orques-
trados por grupos e forças políticas rea-
cionárias, prepotentes e retrógadas, aliam 
o gesto da escolha eleitoral a uma depen-
dência cultural, política e, em muitos mo-
mentos, material. Dependência atrelada a 
um colonialismo midiático que carteliza 
as informações e ressignifica a importân-
cia dos eventos e das ocorrências a interes-
ses manipulados e, em muitos momentos, 
inventados em gabinetes e ilhas de edição 
que valorizam determinado enfoque, po-
sitiva determinado ângulo, diviniza deter-
minadas figuras. 

Ao mesmo tempo, laboratórios midiáti-
cos que também demonizam aqueles que 
ousam situar-se numa dimensão contrá-
ria aos seus interesses. Uma orquestração 
midiática que transforma a vida em es-
petáculo, escolhendo quais atores rompe 
seu procênio e assumem a cena principal 
do tablado, deixando nas coxias e nos sub-

terrâneos, as vozes e as intencionalidades 
destoantes que ameaçam converter a fes-
ta em fantasmagoria, enfeitando o cenário 
com suas demandas de fome, de saúde, de 
alimentação digna, de educação, de terra 
para o trabalho, de casa para a moradia, 
de dignidade para as mulheres, de iden-
tidade para índios, negros, gays, lésbicas.

A pergunta que inquieta nossas men-
tes no momento da eleição não pode pres-
cindir de nossa capacidade de autonomia 
e vontade diante de nossos próprios atos 
presentes. Mas traz também a repercus-
são de que nossas ações na digitação dos 
números que identificam os candidatos 
estão assumindo um compromisso com o 
devir, com o que estar além do nosso ins-
tantâneo. Somos responsáveis, hoje, quan-
do escolhemos o presidente da República, 
por sonhos e perspectivas de vida que ain-
da estão no limbo do amanhã. Se iremos 
herdar para esse devir a justiça ou a pre-
sunção. Se iremos tributar para este ama-
nhã, a dignidade ou a sujeição que humi-
lha e desqualifica o humano.

Uma pergunta simples, mas que tem 
desdobramentos pertinentes. Vai oscilar 
no ritmo de nossas decisões e convicções. 

Nosso gesto do voto deve ser orien-
tado, portanto, por essa pergunta: o que 
meu voto vai fazer na vida de milhões de 
brasileiros?

A quem interessa meu voto?

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaboradora
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festas juninas
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Entidades paraibanas e 
familiares de pessoas com 
autismo se opõem à deter-
minação do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), que 
estabelece um “rol taxati-
vo modulado” para os pro-
cedimentos e tratamentos 
dos pacientes dos planos de 
saúde. Em tese, operadoras 
deverão cobrir apenas o que 
está previsto atualmente na 
lista da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS). 

O termo “rol taxativo 
modulado”, usado na oca-
sião, organiza critérios para 
possibilitar as exceções, ou 
seja, a cobertura de trata-
mentos fora do rol. Os mi-
nistros estabeleceram parâ-
metros capazes de superar 
limitações e sugeriram que 
os casos considerados ex-
cepcionais sejam tratados 
pela Justiça como excepcio-
nalidade e, eventualmen-
te, essas fossem discutidas 
em contratos de prestação 

de serviço. Mas, há uma sé-
rie de exigências que devem 
ser cumpridas e observadas 
para viabilizar uma possí-
vel aprovação do tratamen-
to fora do listado.

“Essa alteração irá afetar 
milhares de brasileiros. Mi-
nha opinião pessoal é que 
essa decisão foi um erro his-
tórico. São cerca de 50 mi-
lhões de brasileiros que pos-
suem um plano de saúde, 
portanto, temos quase que 
um quarto da população do 
nosso país afetada por esse 
retrocesso”, disse Leonardo 
Cabral, advogado especia-
lizado em direito médico e 
saúde. “Na prática, a Justi-
ça dificultou o acesso à saú-
de e, por mais que tenham 
aprovado a taxatividade mi-
tigada, possibilitando, de 
forma excepcional, o trata-
mento fora do rol, a quanti-
dade de exigências estabele-
cidas é enorme”, pontuou o 
especialista.

A categoria afetada de-
fende a adesão do rol exem-
plificativo, que, de forma 

resumida, seria mais flexí-
vel à cobertura de proce-
dimentos e tratamentos al-
ternativos, além de demais 
avanços medicinais para as 
áreas em questão. A decisão 
afeta não só as pessoas com 
autismo, mas também pes-
soas com deficiências, pes-
soas que estão atualmen-
te em tratamento contra o 
câncer, pessoas com diabe-
tes, entre outros.

Para Elaine Araújo, pre-
sidente da Associação Inte-
grada Mães de Autistas da 
Paraíba (A-IMA), o impac-
to dessa decisão é negativo. 
“Muitas famílias e familia-
res desolados com medo de 
os tratamentos serem corta-
dos. [A determinação] signi-
fica a falta de cobertura para 
alguns tratamentos específi-
cos”, afirmou.

Ela, que também é mãe 
de um adolescente com au-
tismo, destaca que a terapia 
é vida, é independência e 
saúde para os pacientes. “É 
esperança de dias melhores 
para os nossos filhos. Nós 

que já usamos o SUS sabe-
mos que isso vai superlo-
tar os locais de tratamen-
to, é um retrocesso terrível”, 
completou Elaine.
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Os ministros 
estabeleceram 
parâmetros 
capazes 
de superar 
limitações e 
sugeriram 
que os casos 
considerados 
excepcionais 
sejam tratados 
pela Justiça

Diz que faltam 
uns poucos Dias 

ao estilo De  
Daniel silveira 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

seminário colocará ne no centro  
Do Debate nacional, Diz DeputaDo 

perDeu força política 

compensação em três estaDos 

camarotes como palanques  

A eleição deste ano representará uma espécie 
de crepúsculo para o PSDB. Será a primeira vez, 
desde 1994, quando venceu a eleição em primeiro 
turno, com Fernando Henrique Cardoso, que o 
partido não disputará a Presidência da Repúbli-
ca. E há que se dizer: exceto pela eleição de 2018, 
mesmo quando não venceu a disputa presiden-
cial, o PSDB sempre esteve no segundo turno. É 
fato que o partido se apequenou, nacionalmente.      

Não seria exagero dizer que o PSDB se aliou a 
um ‘adversário’, no tocante à corrida presiden-
cial, uma vez que, na prática, a direção nacional 
do MDB não tem ingerência nos diretórios esta-
duais que fecharam apoio a Lula (PT) – e nem 
pretende punir nenhum de seus pares por infide-
lidade. Porém, os tucanos têm outra prioridade: 
o apoio dos emedebistas nos estados de Mato 
Grosso do Sul, Pernambuco e Rio Grande do Sul.      

Hoje, na abertura do ‘Maior São João do Mun-
do’, em Campina Grande, camarotes farão as 
vezes de palanques, podemos assim dizer, de 
tão recheados que estarão de agentes políticos. 
Da própria Paraíba e de outros estados. Entre 
os visitantes, estão confirmados o presidente 
interino da República, senador Rodrigo Pacheco; 
o senador Omar Aziz; o presidente nacional do 
PSD, Gilberto Kassab, e o ministro do Turismo, 
Carlos Brito.  

Em entrevista à Rádio 
Pop FM, o deputado 
Cabo Gilberto (PL) vol-
tou a defender inter-
venção militar no STF: 
“Eu, se fosse presidente 
da República, já teria 
convocado as Forças 
Armadas, com base no 
artigo 142, para intervir 
no STF, que está ras-
gando a Constituição 
e atentando contra a 
democracia”. Ao esti-
lo de Daniel Silveira, 
deputado condenado 
por ofensas ao STF, 
que foi indultado por 
Bolsonaro.   

Não é somente mem-
bros do Progressistas 
que cravam que está 
próximo o dia em que 
ocorrerá o anúncio 
oficial da pré-candi-
datura de Aguinaldo 
Ribeiro ao Senado, na 
chapa do governador 
João Azevêdo (PSB). 
O deputado estadual 
Irmão Cézar (Solida-
riedade) afirma que 
o anúncio ocorrerá na 
próxima semana. E 
garante ter ouvido isso 
do próprio Aguinaldo – 
ele esteve em Brasília 
com o parlamentar.      

“Vamos colocar o Nordeste no centro do debate 
nacional”. Do deputado Frei Anastácio (PT), na 
tribuna da Câmara, reportando-se ao Seminário 
“O Nordeste como Prioridade para o Desenvol-
vimento Nacional”, que ocorrerá no Centro de 
Convenções de João Pessoa, de 29 a 30 de junho. 
O objetivo do evento é “fornecer subsídios para 
um plano regional coerente e inovador de cres-
cimento”, explicou.   

Disputa presiDencial: resignaDo,  
psDb sai Do protagonismo para 
posição secunDária na majoritária 

Logo após o PSDB anuir à 
aliança com o MDB no pro-
jeto de disputa da Presidên-
cia da República, ouvi o pre-
sidente do primeiro, Bruno 

Araújo (foto), afirmar que am-
bas as legendas têm 

consciência de que 
haverá problemas 
para agrupar cor-
religionários nos 
estados em favor 
da pré-candida-

tura de Simone Tebet e do seu vice, que será indicado 
pelos tucanos – o mais cogitado é o senador cearen-
se Tasso Jereissati. Há meses que essa é a situação. 
Enquanto as cúpulas dos dois partidos – mais a di-
reção do Cidadania – ficaram ‘arrastando’ as tratati-
vas para essa possível coalisão de forças visando a 
eleição nacional, nos estados, as composições rela-
tivas ao pleito local já estavam de vento em popa. O 
resultado é notório: diretórios estaduais do PSDB e do 
MDB já fecharam acordos que preveem o apoio a ou-
tros pré-candidatos a presidente. E não parece plau-
sível que os partidos conseguirão alterar esse cená-
rio até as convenções. Sobretudo no Nordeste, onde 
diretórios do MDB dos noves estados já declararam 
apoio a Lula (PT). Na mesma entrevista, um resigna-
do Bruno Araújo disse que, apesar da iminente diver-
gência nos estados, se tornou uma espécie de obri-
gação oferecer outra opção à população brasileira. 
Mesmo que a empreitada tenha chances reduzidas 
de êxito face à consolidada polarização entre PT e PL.   

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

Foto: Agência Brasil

Para advogado, decisão dificulta o acesso à saúde e é “um erro histórico”

Famílias se opõem à 
determinação do STJ

rol taxativo

A superlotação do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) é 
um dos principais receios de 
quem está engajado com a 
causa ou mesmo já utiliza o 
serviço. “Muitas famílias con-
seguiram [acesso às terapias] 
através da Justiça, de liminar. 
[Agora], a lista de espera do 
SUS vai aumentar, porque se 
muitos não tiverem o trata-
mento pelo plano de saúde, 
vão voltar para o SUS e não 
tem vaga. Infelizmente o im-
pacto é enorme e o prejuízo é 
muito grande para os autis-
tas e suas famílias”, ressaltou 
Hosana Carneiro, presidente 
e fundadora da Associação 
Paraibana de Autismo (APA).

Joana Ferreira, de 37 anos, 
é professora de Língua Por-
tuguesa e mãe de uma crian-
ça autista de seis anos. Ela re-
lembra que ao descobrir que 
seu filho estava dentro do es-
pectro autista, precisou “en-
terrar” a criança que ela idea-
lizou e “renascer” a criança 

que ela recebeu. A luta faz 
parte de quem ela é e hoje seu 
filho consegue estar inserido 
na escola e demais espaços 
sociais, muito por causa dos 
avanços a partir dos trata-

mentos que não são cobertos 
pelo plano, mas graças às li-
minares conseguiu ter acesso.

“Sem a terapia eu não te-
ria alcançado o que alcancei 
com meu filho e ele tem gran-
des limitações ainda. Quando 
vemos que o rol taxativo tira 
o direito dessa criança de ser 
inserida, a gente pensa muito 
nos direitos de todos que tris-
temente foram cortados”, ob-
servou Joana.

Algumas operadoras já es-
tão aproveitando a decisão, 
divulgada no último dia 8, 
para derrubar liminares no 
Brasil. Contudo, Heluan Oli-
veira, advogado e pai de au-
tista, destaca que não será 
tão simples. “Especificamente 
nas ações que discutem o tra-
tamento especializado para 
autistas, sobretudo envolven-
do a ciência ABA, o próprio 
STJ estabeleceu critérios para 
exceções ao rol taxativo”, en-
fatizou. 

Essa determinação do STJ, 

na prática, fará com que os be-
neficiários precisem compro-
var de forma mais detalhada 
a questão do ABA, por exem-
plo, e qual a importância des-
sa ciência no tratamento do 
autismo – principalmente em 
detrimento de outras práti-
cas. “Os laudos médicos uti-
lizados para nortear as ações 
e decisões precisarão tam-
bém ser aprimorados, o que 
tende a ser um grande obs-
táculo às famílias com me-
nor poder aquisitivo. É preci-
so compreensão e contar com 
a sensibilidade dos neurope-
diatras ao emitir laudo, pois 
sem eles a quantidade de ne-
gativas judiciais tende a au-
mentar muito”, diz Heluan.

Shâmara Rached, psicólo-
ga, mãe atípica e fundadora 
do Grupo Autismo Tratável, 
enfatiza que a saúde é um di-
reito de todos garantido pela 
Constituição Federal e que a 
categoria lutará contra o rol 
taxativo.

Receio pela superlotação do SUS e vagas

A decisão afeta não só as pessoas com autismo, mas também pessoas com outras deficiências e doenças

Vaga
[Agora], a lista de espera 

do SUS vai aumentar, 
porque, se muitos não 
tiverem o tratamento 

pelo plano de saúde, vão 
voltar para o SUS, e não 

tem vaga

n 

Medida vai 
afetar todos 
o 50 milhões 
de brasileiros 
que possuem 
plano de 
saúde, o que 
corresponde 
a quase um 
quarto da 
população 
do país
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Com horas de atraso, a di-
retoria do Flamengo oficiali-
zou a saída do técnico portu-
guês Paulo Sousa. Sem clima 
com a torcida faz algum tem-
po, o técnico foi comunicado 
que não faz parte dos planos 
somente após dirigir o treino 
de ontem à tarde, em Atibaia.

“O Clube de Regatas 
do Flamengo informa que 
o treinador Paulo Sousa e 
sua comissão técnica não co-
mandam mais o time profis-
sional. A atividade de hoje 
será dirigida por Mario Jor-
ge, técnico do sub-20”, afir-
mou o clube, na noite de on-
tem.

Paulo Sousa dirigiu o clu-
be em somente 32 partidas. 

Mas somou um desempe-
nho bom, com 19 vitórias, 
sete empates e somente seis 
derrotas, um impressionan-
te aproveitamento de 67%. O 
problema foi não conseguir 
fazer o time jogar bola.

A gota d’água foi a derro-
ta para o Red Bull Braganti-
no, por 1 a 0, na quarta-feira. 
Mas o revés do fim de sema-
na, por 2 a 1, diante do Forta-
leza, no Maracanã, já deixou 
a situação insustentável. Ele 
vinha sendo cobrado desde 
a perda da decisão carioca 
para o Fluminense. Como 
não conseguiria achar um 
substituto rapidamente, os 
dirigentes deram mais um 
jogo ao português, que não 
conseguiu fazer o Flamengo 
reagir em Bragança Paulista.

Flamengo anuncia a 
demissão de Paulo Sousa

Estudantes voltam às 
ruas contra Bolsonaro
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Na trilha da democracia, o 
Orçamento Democrático Esta-
dual (ODE) chegou, ontem, à 
3ª Região, sediada por Juazei-
rinho e que engloba Assun-
ção, Barra de São Miguel, Boa 
Vista, Cabaceiras, Livramen-
to, Olivedos, Pocinhos, São 
Domingos do Cariri, Soleda-
de, Tenório e Taperoá. Antes 
de iniciar a plenária participa-
tiva, o governador João Aze-
vêdo anunciou investimentos 
em diversos setores.

Foi assinada a ordem de 
licitação da reforma da Esco-
la João Lélis, em Livramento, 
onde serão investidos R$ 2,366 
milhões. Para Soledade, o go-
vernador assinou a ordem de 

oficializado

cortes no orçamento

Durante audiência na 3a Região, governador anunciou investimentos na educação, segurança e inclusão produtiva

Democracia participativa é ressaltada
ode em Juazeirinho

Estudantes, movimen-
tos estudantis, servidores e 
entidades ligados à Educa-
ção foram às ruas em pas-
seata protestar contra os 
novos cortes no Orçamen-
to de 2022 anunciados esta 
semana pelo governo Bol-
sonaro. Eles declamavam 
frases de impacto “Fora 
Valdiney e Bolsonaro” e 
também se expressaram 
através de cartazes “Acorda 
sociedade, Educação é prio-
ridade” e “UFPB gratuita”. 
A manifestação provocou 
lentidão no trânsito, sen-
tido Centro/Mangabeira, 
até as 18h. A próxima ma-
nifestação nacional aconte-
cerá dia 14 de junho.

Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br

Agência Estado

licitação para a reforma da 
ECIT Trajano Nóbrega, com 
ginásio, vestiários e constru-
ção de laboratórios, para onde 
foram direcionados mais de 
R$ 3,8 milhões. Ainda na edu-
cação, foi assinada a ordem 
de licitação para a construção 
da escola padrão de 12 salas 
de aula na cidade de Barra de 

São Miguel, investimento de 
R$ 9,3 milhões. 

Também foi assinada a or-
dem de licitação para amplia-
ção da cadeia pública de Tape-
roá, investimento acima de R$ 
1 milhão. Para a área de segu-
rança pública, foi entregue, de 
forma simbólica, equipamen-
tos que somam mais de um 

milhão de reais para o Bata-
lhão da Polícia Militar da re-
gião. Já para o Corpo de Bom-
beiros, que ontem comemorou 
105 anos de atuação na Paraí-
ba, foram investidos mais de 
R$ 600 mil na aquisição de 
equipamentos de segurança.

A concessão do crédito 
através do programa Incluir 

Paraíba teve quatro contra-
tos assinados, com direcio-
namento de crédito orientado 
para famílias da zona rural, 
com inclusão produtiva. Em 
todo o estado, mais de mil fa-
mílias distribuídas entre 52 
cidades receberam créditos 
orientados visando o desen-
volvimento econômico das 
famílias rurais para que pos-
sam viver bem onde nasce-
ram e desempenhar suas ati-
vidades no campo. Ao todo, 
são mais de R$ 6 milhões in-
vestidos.

Já no Empreender PB, fo-
ram concedidos aproximada-
mente R$ 800 mil em créditos 
para mais de 100 contratos as-
sinados que direcionam crédi-
to orientado para empreende-
dores de diversas áreas.

“Essa plenária tem o obje-
tivo de, primeiro, ouvir a po-
pulação e segundo, de unir. 
Porque aqui há uma troca im-
portante, sempre digo que 
faço plenária com espírito de 
aprendiz para que aqui a gen-
te possa aprender com o povo, 
aprender com a população 
que vai apresentar demandas 
e também soluções. A troca de 
experiências com os prefeitos 
da região também nos deixa 
feliz. Todos os resultados que 
esse Governo tem não é fru-
to único da ação do governa-
dor, o governador tem a mis-
são de coordenar, comandar, 
de tomar decisões. Mas, na 
verdade, operacionalizar isso 
cabe aos secretário e dirigen-
te de órgãos”, declarou João 
Azevêdo.

O governador João Azevê-
do inaugura obras em cinco 
municípios da região de Pa-
tos e participa de audiência 
do ODE, hoje.

João Azevêdo visita, hoje, 
cinco municípios da Região 
Metropolitana de Patos: Pas-
sagem, Cacimba de Areia, 
Desterro, Teixeira e Patos, 
onde inspeciona e inaugura 
obras nas áreas da Educação, 
Saúde, Assistência Social e Se-
gurança. A agenda será en-
cerrada à noite, quando par-
ticipa de mais uma plenária 

do Orçamento Democrático 
Estadual, em Patos. 

Às 9h, o chefe do Executi-
vo estadual visita o município 
de Passagem, onde inaugura 
a Escola Municipal Deputado 
Genival Matias, obra realiza-
da por meio de convênio entre 
o Governo do Estado e a Pre-
feitura local. Às 10h30, inspe-
ciona as obras de construção 
de Escola Municipal, na cida-
de de Cacimba de Areia, tam-
bém em convênio com a Pre-
feitura local. 

Às 11h30, em Patos, o go-

vernador inaugura o Cen-
tro Integrado de Comando e 
Controle de Patos, que reúne 
em um mesmo ambiente vá-
rios órgãos do estado, dimi-
nuindo o tempo de resposta à 
população e auxiliando o pla-
nejamento e execução de tra-
balhos de prevenção e repres-
são qualificadas à violência.

A visita ao município de 
Desterro está prevista para 
as 15h, quando será inaugu-
rada a reforma do Ginásio de 
Esportes, obra realizada por 
meio de convênio com a Pre-

feitura local. João Azevêdo 
estará no município de Tei-
xeira às 16h30, para inaugu-
rar a Casa da Cidadania, que 
vai facilitar o acesso da po-
pulação à emissão de docu-
mentos; a Escola Municipal 
Maria das Dores; e a Unida-
de Básica de Saúde no bair-
ro Nova Teixeira. À noite, a 
partir das 19h, participará da 
audiência do Orçamento De-
mocrático Estadual, que reu-
nirá municípios da 6ª Região 
Geoadministrativa, no Giná-
sio “O Gelão”.

O governador da Paraíba, 
João Azevêdo (PSB) visitou 
ontem a obra de construção 
da quadra poliesportiva da 
Escola Santo Onofre, em Jun-
co do Seridó. A construção, 
que recebeu o investimento 
de R$ 350 mil, tem previsão 
de entrega para o fim de agos-
to. Essas visitas e inaugura-
ções de obras fazem parte da 
rotina do governador, no en-
torno das cidades onde reali-
za o Orçamento Democrático. 
Dessa vez, o ODE ocorreu em 
Juazeirinho. 

“Isso aqui é mais do que 
um ginásio, é um espaço que 
será utilizado pelo pessoal de 
Junco em grandes festas. Fes-
tejos maiores poderão ser uti-
lizados, porque é um espaço 
gigantesco. Estamos fazen-
do aquilo que a gente mais 
gosta, aquilo pelo qual a po-
pulação nos elegeu, para que 

a gente pudesse dar retor-
no no que precisa ser feito 
por todo o estado”, comen-
tou João Azevêdo durante 
a visita. 

Há 10 anos que a popula-
ção aguardava pela continui-
dade da construção que esta-
va paralisada desde 2012. As 
obras retornaram em 2020, 
através de um convênio en-
tre a prefeitura e o Governo 
do Estado, que teve contra-
partida de R$ 350 mil. A qua-
dra tem capacidade para cer-
ca de quatro mil pessoas, em 
um espaço de 800m². 

O prefeito de Junco do Se-
ridó, Dr. Paulo (DEM), ressal-
tou a esperança e alegria da 
população do município em 
ver a construção inaugura-
da em breve. “Todos nós sa-
bemos como essa quadra se 
encontrava, em total abando-
no. Hoje, graças a Deus, ela já 
se encontra em construção e 
com o convênio do nosso go-
vernador do estado e recur-

sos próprios do município, 
vamos inaugurá-la breve-
mente”, disse. 

Já Ryan Candido, de 25 
anos, morador de Junco do 
Seridó, ressaltou a importân-
cia da obra para incentivar os 
jovens a realizar esportes. “É 
espetacular para nós juven-
tude, sobretudo, em relação 
ao esporte, vem só contri-
buir e trazer novas oportu-
nidades. Esporte é isso para 
mim, saúde, educação, conví-
vio e disciplina. Essa quadra, 
com essa construção, vai tra-
zer mais conforto, segurança 
e abrir mais portas para no-
vos esportes em nosso muni-
cípio. É um sonho a ser reali-
zado”, comentou. 

Juazeirinho
 Logo em seguida, o go-

vernador seguiu para o mu-
nicípio de Juazeirinho, onde 
realizou a Inauguração da 
23ª Área Integrada de Segu-
rança Pública (AISP). O mu-

nicípio recebeu uma Compa-
nhia independente da Polícia 
Militar, um Comando Inte-
grado do Corpo de Bombei-
ros e a 23ª Delegacia Seccio-
nal de Polícia Civil. 

Segundo João Azevêdo, 
a AISP está no plano de go-
verno desde 2018. Sem o in-
vestimento, a população de 
Juazeirinho e região preci-
sava se deslocar até Campi-
na Grande ou outros municí-
pios para receber algum tipo 
de atendimento. 

“Imagine você, alguém 
que precisasse fazer uma no-
tificação numa delegacia dis-
trital, ter que se deslocar de 
Juazeirinho até Esperança 
(92 km)? Então, muitas ve-
zes, essa própria notificação 
não acontecia, porque você 
não fazia esse deslocamen-
to. Desde o plano de gover-
no em 2018 que colocamos lá 
que iríamos criar a 23ª  Área 
Integrada de Segurança Pú-
blica”, disse.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Quadra poliesportiva, educação e mais segurança

Obras em cinco municípios da região de Patos

Foto: Francisco França/Secom-PB

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com

Manifestantes saíram em passeata da Praça da Paz, nos Bancários

A concentração começou 
às 15h na Praça da Paz, sain-
do com destino à UFPB, ro-
deando a instituição até o ter-
ceiro portão que dá acesso à 
Reitoria. A manifestação foi 
pacífica, mas motociclistas e 
trabalhadores de aplicativos 
tentaram atravessar o pro-
testo, discutindo com estu-
dantes.

O bloqueio total de R$ 6,96 
bilhões afeta principalmen-
te os Ministérios de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (que 
terá R$ 3,5 bilhões a menos) e 
da Educação (R$1,59 bilhão).

O presidente do Sindicato 
dos Professores da UFPB, Fer-
nando Cunha, disse que esse 
ato não é só contra os cortes 
de verba na Educação. É con-
tra todas as ações de desmon-
te da Educação no país.

João Azevêdo destacou que a plenária do ODE tem o objetivo de “ouvir a população e unir”

Foto: Marcos Russo

Biden e Bolsonaro se reúnem pela 1a vez

O encontro ontem do pre-
sidente Jair Bolsonaro com Joe 
Biden na Cúpula das Améri-
cas, em Los Angeles, o primei-
ro entre os dois líderes, teve 
a pauta ambiental e a demo-
cracia no Brasil como temas 
centrais. Os dois assuntos são 
caros para os americanos. Bi-
den defendeu as instituições 
do País e elogiou o governo 
pela proteção da Amazônia, 

enquanto Bolsonaro mante-
ve sua retórica e afirmou que 
por vezes sente a soberania 
brasileira ameaçada quando 
o assunto é a floresta.

A imprensa pôde acompa-
nhar a abertura da reunião, 
momento em que os presi-
dentes normalmente trocam 
rápidos cumprimentos. Bi-
den fez um curto pronuncia-
mento. “O Brasil é um lugar 
maravilhoso. Por sua demo-
cracia vibrante e inclusiva 

e instituições fortes, nossas 
nações são ligadas por pro-
fundos valores compartilha-
dos”, afirmou Biden. O ame-
ricano também falou sobre a 
proteção da Amazônia, dis-
se que o Brasil tem feito um 
bom trabalho para proteger 
a floresta e que defende que 
o resto do mundo ajude a fi-
nanciar a proteção da área.

Também afirmou que já 
esteve no Brasil três vezes. 
A fala inicial do americano 

foi protocolar e durou cerca 
de um minuto e meio.

Já Bolsonaro fez um dis-
curso longo para os padrões 
do momento, de mais de seis 
minutos, no qual deu justi-
ficativas para três assuntos 
que preocupam os america-
nos: seu posicionamento so-
bre eleições brasileiras, a pro-
teção da Amazônia e a relação 
com a Rússia. Ele não recuou, 
no entanto, na retórica que 
tem mantido no Brasil.

cúpula das américas

Agência Estado



Chegou o dia tão espera-
do pelos admiradores do for-
ró. Começa hoje o Maior São 
João do Mundo em Campina 
Grande. Foram dois anos sem 
nenhum arrasta-pé em virtu-
de da pandemia da Covid-19. 
O mais autêntico ritmo nor-
destino volta a ecoar pelos 42 
mil metros do Parque do Povo, 
além dos distritos de Galante 
e São José da Mata, nas casas 
de shows, bares e restaurantes 
da cidade. Até o dia 10 de julho 
serão mais de 500 atrações se 
apresentando no palco princi-
pal, palhoças, pirâmide e pal-
co cultural no que os forrozei-
ros se acostumaram a chamar 
de “Quartel General do Forró”.

A festa será aberta oficial-
mente hoje, às 23h, com quei-
ma de fogos ao som da musica 
“Olha pro céu meu amor”. Em 
seguida, a primeira noite de 
forró inicia com shows de Flá-
vio José, Xand Avião, Nonato 
Neto e João Lacerda.

Os números dos festejos 
juninos da Rainha da Bor-
borema dão a dimensão do 
evento. Serão 31 noites de fes-
ta, onde são esperadas que 
cerca de dois milhões de pes-
soas passem pela cidade para 
curtir o forró. Além disso, a 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico de Campina es-
tima que cerca de três mil pos-
tos de trabalho sejam gerados 
de forma direta e indireta-
mente. O órgão acredita que 
o volume de recursos injeta-
dos na economia local seja de 
cerca de R$ 300 milhões. 

“Temos uma demanda re-
primida que faz com que pos-
samos fazer essa projeção. Os 
hotéis da cidade estão lotados, 
teremos voos diretos de São 
Paulo para Campina Gran-
de trazendo turistas, toda ca-
deia produtiva da cidade está 
aquecida com programação 
noturna e diurna”, informou 
o coordenador de Turismo do 
município, Miguel Angelo Go-
mes.

Ontem, por todo o Parque 
do Povo, comerciantes e cola-
boradores da festa corriam de 
um lado para o outro em busca 
de finalizar a estrutura do pal-
co principal, camarotes, três 
palhoças do forró, a pirâmide e 
a cidade cenográfica com uma 
réplica dos Correios e Telégra-
fos, o Cine Eldorado, Catedral 
Nossa Senhora da Conceição e 
o Beco da Pororoca.

Otimismo de bares 
Por toda extensão do Par-
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Mais de 500 
atrações irão 
se apresentar 
durante o Maior 
São João do 
Mundo, no palco 
principal, em 
palhoças, na 
pirâmide e no 
palco cultural

Atrações
Flávio José, Xand 

Avião, Nonato Neto e 
João Lacerda fazem 

os shows de hoje

que do Povo, barracas, quios-
ques, lanchonetes e restau-
rantes estarão lado a lado 
oferecendo uma diversidade 
de bebidas e comidas. 

“Quando chega junho, al-
guns dos principais restauran-
tes e bares da cidade se insta-
lam dentro da área de shows. 
Temos ciência do quanto gira 
de recursos com a chegada de 
turistas em busca de uma boa 
comida, de um bom atendi-
mento ao som do forró”, infor-
mou o presidente do Sindicato 
dos Bares, Restaurantes, Ho-
téis e similares de Campina 
Grande (SindCampina), Divail-
do Júnior.

Um casal de comerciantes 
bem tradicional do Parque do 
Povo está entusiasmado para 
festa, e dá os toques finais para 
começar a receber a clientela. 
Lucia de Fátima de Lima e Iva-
nildo Valério Fernandes têm 
um quiosque bem ao lado da 
Pirâmide do Parque do Povo. 
Ontem, eles passaram o dia or-
namentando e levando os pro-
dutos para preparar lanches e 
as bebidas. 

“Nossa especialidade é 
vender a cachaça com alguns 
sabores, ou como alguns cos-
tumam dizer por aqui, a ca-
chaça temperada. Ela ven-
de bastante, principalmente 
quando está chovendo ou frio. 
O pessoal adora para se es-
quentar e dançar um bom for-
ró”, disse Lúcia de Fátima.

Palco principal
O palco principal do Maior 

São João do Mundo será cha-
mado de Genival Lacerda, em 
homenagem ao cantor parai-
bano, nascido em Campina 
Grande e um dos principais 
nomes do forró. Ele morreu aos 
89 anos, em janeiro de 2021, em 
decorrência de complicações 
da Covid-19. 

Atrações 
Amanhã a festa continua 

no Parque do Povo com shows 
de Zezo, Mano Walter, Luan 
Estilizado e a banda Palov. No 
domingo, Dia dos Namora-
dos, os forrozeiros serão ani-
mados Léo Santana, Pedri-
nho Pegação, Tan e Geovane 
Júnior.

Queima de fogos no Parque do Povo às 23h marca oficialmente a abertura da festa, cuja programação terá 31 dias

Hoje começa a festança em Campina
maior são joão do mundo

Giovannia Brito 
gibritosilva@hotmail.com

Os 42 mil metros do Parque do Povo estão prontos para voltar a receber os forrozeiros após dois anos sem a realização do Maior São João do Mundo, devido à pandemia da Covid-19

Quase 100 comerciantes 
que vão vender seus produtos 
dentro do Parque do Povo fo-
ram contemplados com linhas 
de crédito do Programa Em-
preender Paraíba, do Governo 
do Estado. Estão sendo investi-
dos R$ 527 mil. “Todos assina-
ram seus contratos na audiên-
cia do Orçamento Democrático 
Estadual, realizado no último 
sábado, em Campina, e eles já 
estão recebendo os créditos em 
suas contas até hoje”, relatou o 
secretário executivo de Empre-
endedorismo, Fabrício Feitosa.

Os comerciantes comemo-
raram a liberação do crédito, 
tendo em vista as dificuldades 
que estão passando por conta 
ainda do período da pande-
mia. “Ainda em abril, o gover-
nador João Azevêdo nos tele-
fonou e deu a grata notícia de 
que o Empreender-PB esta-
ria novamente dando supor-
te aos comerciantes do Maior 
São João do Mundo, e foi uma 
comemoração geral entre to-
dos nós”, revelou o presidente 
da Associação dos Barraquei-
ros do Parque do Povo, Lucinei 
Cavalcanti.

Conforme explicou Fabrí-
cio, os comerciantes que se ca-
dastraram e se adequaram nas 
linhas de crédito do Empre-
ender-PB receberam em suas 
contas valores entre R$ 6,5 mil 
e R$ 7 mil. “Essa quantia teve 
uma variação entre os barra-
queiros, atendendo o plano de 
trabalho apresentado por cada 
um”, informou.

Empreender garante R$ 527 mil em crédito

A Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Campina Grande 
(CDL/CG) se mantém otimis-
ta para as vendas, e por conse-
quência aumento nas contra-
tações temporárias durante 
o período junino. A entidade 
aponta que cerca de 200 pos-
tos sejam ocupados nesse pe-
ríodo na rede varejista.

“Esse é o momento de re-
cuperar aqueles prejuízos 
que foram acumulados du-
rante o período mais compli-
cado da pandemia. A festa 
junina é considerada a se-
gunda data mais importante 
para a nossa economia, per-
dendo apenas para do Natal. 
As contratações temporárias 
reforçam ainda mais a gran-
deza do evento”, pontuou Ar-
tur Almeida, presidente da 
CDL/CG.

Os setores com mais ven-
das são os de roupas, calça-

Comerciantes otimismas com as vendas

Programa do Estado vai beneficiar quase 100 comerciantes que trabalharão no Parque do Povo

Lucinei explicou que ainda 
em 2019 a associação procurou 
o Governo do Estado, pedin-
do suporte para que os comer-
ciantes pudessem colocar seus 
empreendimentos nos 30 dias 
de São João, tendo em vista os 
prejuízos causados na edição 
anterior. “Em 2018, infelizmen-
te, ocorreu um incêndio dentro 
do Parque do Povo, o que aca-
bou causando muitos danos 
materiais. Alguns comercian-
tes chegaram a perder quase 
tudo que tinham”, recordou.

Para esse ano, eles procu-
raram novamente o governa-
dor João Azevêdo. “Passamos 
dois anos sem essa festa que 

Foto: Fabiana Veloso

atrai turistas de todo país e que 
nos garante um bom retorno 
financeiro. Com a pandemia 
tudo parou e nossas econo-
mias foram reduzidas. Feliz-
mente, o governador entendeu 
mais uma vez nossas dificul-
dades e prontamente nos ga-
rantiu esse suporte”, declarou.

O dinheiro recebido será 
utilizado para a compra de 
produtos como, bebidas alcoó-
licas, refrigerantes, sucos, fru-
tas, carnes, massas e outros 
itens. “Será o nosso capital de 
giro e tudo isso soma para fa-
zer o São João de Campina o 
maior do mundo”, enfatizou.

Valores
Cada comerciante 
recebeu crédito do 

Empreender-PB entre 
R$ 6,5 mil a R$ 7 mil, 

que será utilizado 
como capital de giro

dos, bijuterias, perfumaria, 
maquiagem e outros. 

O Sindicato dos Comerciá-
rios de Campina Grande acre-
dita que durante esse mês até 
julho as contratações para em-

pregos temporários tenha um 
aumento significativo. “A pers-
pectiva é muito boa, visto que 
estamos saindo de uma pan-
demia. Esperamos que as con-
tratações aumentem em até 

30%, ou mais. E ainda tem as 
pessoas que trabalham de for-
ma autônoma. O faturamento, 
com certeza, será muito bom. 
Esperamos um bom cresci-
mento mesmo”, destacou.

Festejos juninos trazem boas perspectivas de crescimento das vendas e aberturas de vagas temporárias

Foto: Fabiana Veloso

Foto: Fabiana Veloso
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O Hospital de Emergência 
e Trauma Senador Humberto 
Lucena (HETSHL), em João 
Pessoa, lançou, ontem, a 20ª 
Campanha de Prevenção de 
Queimados com o tema “Mar-
cas que ficam para sempre”. 
Após dois anos sem a realiza-
ção presenciais de festas juni-
nas, a expectativa é que este 
ano haja um número signifi-
cativo de acidentes com fogos 
de artifício e fogueiras. No pe-
ríodo junino, os acidentes com 
fogos e fogueiras são respon-
sáveis por cerca de um terço 
dos atendimentos na Unida-
de de Queimados (UTQ) do 
hospital. 

A maioria das entradas por 
queimaduras ocorre em me-
ses festivos, junho e dezem-
bro. Em 2019, um ano antes da 
pandemia, foram registrados, 
de janeiro a dezembro, 1.249 
atendimentos de queimados 
no Trauma de João Pessoa, 
dos quais 115 em junho e 116 
em dezembro; Em 2020, foram 
856 pacientes com queimadu-
ras, sendo 69 em junho e 76 em 
dezembro; No ano passado, o 
total de atendimentos foi de 
942. Destes, 93 em junho e 74 
em dezembro. 

Emilton Amaral, coorde-
nador do Serviço de Cirurgia 
Plástica e Queimaduras do 
Hospital de Trauma de João 
Pessoa, afirma que as quei-
maduras continuam sendo 
um problema de saúde públi-
ca. “Para se ter ideia, no Bra-
sil, a média é de 1,2 mil mortes 
por ano decorrentes de quei-
maduras em suas mais diver-
sas formas, a maioria por cho-
ques elétricos. Destas, 300 são 
de crianças”, alertou. 

Ainda conforme o espe-

Trauma de JP inicia a campanha “Marcas que ficam para sempre”; hospital atendeu, este ano, 363 pacientes queimados

Alerta para prevenir as queimaduras
período junino

cialista, o tratamento de quei-
mados necessita de cuidados 
muito especiais. “Às vezes, su-
bestimamos nossa pele como 
órgão, mas ela é muito eficien-
te como barreira para bacté-
rias, fungos e vírus. Quando 
sofremos uma queimadura, 
qualquer uma, quebramos 
essa defesa”, frisou. 

Com a pele desprotegida, 
é imprescindível que o trata-
mento seja feito num ambiente 
hospitalar e, para isso, é neces-
sário um espaço reservado. O 
cirurgião explicou que o quei-
mado não pode estar mistu-
rado com pacientes que têm 
outras doenças porque tem 
maior propensão de adquirir 
infecções. O Hospital de Trau-
ma conta com a única unidade 
de queimados de João Pessoa, 
ou seja, a unidade é referência 
para todos os casos de quei-
maduras. 

No tratamento de queima-
duras, é essencial livrar o pa-
ciente de uma infecção. Para 
isso, são necessários banhos 
com sabões antissépticos, que 
são dolorosos. Como unida-
de específica para queima-
dos, esses curativos e banhos, 
a balneoterapia, são feitos sob 
anestesia. Para isso, a unida-
de conta com uma estrutura 
especial, com uma banheira e 
com suporte anestésico. 

Lucilene Meireles  
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Casos
Atendimentos de 

pessoas queimadas 
tendem a aumentar  
no mês de junho no 
Hospital de Trauma

Em qualquer tipo de quei-
madura, a orientação é lavar 
com água fria e não colocar 
nenhum produto. Apenas 
procurar o hospital. O cirur-
gião plástico Emilton Amaral 
explicou que a pele é formada 
por camadas. Quando ocorre 
o contato com uma superfí-
cie quente, essa camada mais 
superficial absorve a energia 
e vai, aos poucos, transferin-
do para as camadas mais pro-
fundas. Daí, a necessidade de 
esfriá-la imediatamente, para 
interromper esse cozimento, e 
não colocar nenhum produto 
porque eles podem levar bac-
térias para a queimadura. 

O médico ressaltou ainda 
que o prognóstico da quei-
madura é de melhorar mais 
rápido quando ela é mais su-
perficial. “Se a vítima conse-
gue interromper isso logo no 
princípio, faz com que o prog-
nóstico seja muito melhor. É 
diferente de um choque elé-
trico quando nada adian-
ta, porque a corrente elétri-
ca passa por dentro e não faz 
diferença se lavar ou não”, 
ressaltou.  

Emilton Amaral lembrou 
que é muito comum o Hospi-
tal de Trauma receber vítimas 
de tentativa de suicídio com 
queimaduras. As substân-
cias mais usadas são combus-
tíveis, a exemplo do álcool e 
gasolina. Para esses casos, há 
acompanhamento psicológi-
co e psiquiátrico. Com relação 
às chances de sobrevivência, 
ele explicou que tudo depen-
de do grau da queimadura. 

Se for uma lesão pequena, o 
paciente consegue se recupe-
rar. Se for um pouco mais ex-
tensa, até segundo grau, exis-
te chance de recuperação. Em 
casos muito graves, é possí-
vel que o paciente não resista. 

A coordenadora da Enfer-
magem da UTQ, Ana Wir-
gínia Rique, ressaltou que, 
com a volta das festas juni-
nas após dois anos, a unidade 
está preparada para receber 
pacientes de toda a Paraíba. 
Ela esclareceu que a campa-
nha visa orientar a popula-
ção, especialmente os pais, 
sobre os cuidados. “Só entre-
gue fogos às crianças após 
verificar a faixa etária. Tam-
bém é sempre recomendado 
ler os rótulos e nunca deixar 
as crianças sozinhas, prin-
cipalmente perto de foguei-
ras. Inclusive, no dia seguinte, 
quando a fogueira aparenta 
estar apagada, é bom lembrar 
que as brasas permanecem e 
podem provocar queimadu-
ras”, frisou. 

Além das queimaduras 
por fogos de artifício e foguei-
ras, há outros tipos de aci-
dentes. “Durante esse perío-
do de pandemia, ou seja, nos 
últimos dois anos, recebemos 
muitos pacientes queimados 
por álcool”, disse. Com o hábi-
to de higienizar as mãos com 
álcool, muitas pessoas iam 
acender um fogo e acabavam 
sofrendo acidente. A reco-
mendação da coordenadora 
é sempre lavar as mãos com 
água e sabão antes de mexer 
com fogo. 

Lavar o local com água fria

n 

Queimaduras, 
além de serem 
dolorosas 
e deixarem 
marcas no 
corpo, fazem 
com que o  
organismo 
fique 
desprotegido 
para entrada 
de bactérias, 
fungos e vírus  

a Atendimentos a queimados no Hospital de Trauma de JP – 2019-2022

• Mês 2019   2020   2021   2022

Jan 110   94   98   88

Fev 100   107   69   62

Mar 113   82   59   74

Abr 99   44   68   64

Mai 95   42   73   75

Jun 115   69   93   -  

Jul 93   66   83    -

Ago 98   75   75   - 

Set 87   55   76    -

Out 111   84   97    -

Nov 112   62   77    -

Dez 116   76   74    -

Total Geral 1249   856   942   363

Fonte: Hospital de Trauma de João Pessoa. 

Serviço

Fogueira, quentão, pamo-
nha, canjica e fogos de artifí-
cio. Alguns destes itens tra-
dicionais do cenário junino 
fazem parte, também, da lista 
de risco de queimaduras. Para 
alertar e informar a população 
sobre a prevenção a esses aci-
dentes, o Hospital de Emer-
gência e Trauma de Campi-
na Grande vai realizar a 19ª 
Campanha de Prevenção de 
Queimaduras, que terá como 
slogan: “Cuidado Para Não se 
Queimar”.  

A abertura da campa-
nha será nesta segunda-fei-
ra (13), às 10h, na Escola Esta-
dual de Ensino Fundamental 
e Médio Virginius da Gama e 
Melo com distribuição de fol-
deres informativos com dicas 
de como evitar e onde tratar 
as queimaduras. A ação, que 
segue até o dia 30 de junho, 
tem como objetivo mobilizar 
e informar a sociedade quanto 
aos métodos de prevenção de 
acidentes com queimaduras, 
principalmente nesta época 
do ano em que se registra um 
aumento de acidentes com as 
brincadeiras juninas.

Segundo a diretora-geral 
do Trauma-CG, Ingrid Rama-
lho, a campanha tem o objeti-
vo de alertar sobre as princi-
pais causas de queimaduras, 
sensibilizar para a preven-
ção e informar a comunida-

de sobre como agir em casos 
de queimaduras.  

De acordo com o cirur-
gião plástico Bruno Barreto, 
as crianças de hoje estão mui-
to atentas e entendem bem 
as mensagens de prevenção, 
absorvendo as instruções de 
como agir na hora de qualquer 
acidente com o fogo, princi-
palmente nesta época do ano 
quando se registra um au-
mento de acidentes com as 
brincadeiras juninas. "Passa-
mos a fazer esse tipo de cam-
panha porque a criança cap-
ta a mensagem de prevenção 
bem tranquilamente. Em vá-
rios aspectos hoje, a criança 
é uma porta aberta para você 
passar a mensagem desde 
cedo”, destacou o médico.

 
Dicas 

A coordenação da campa-
nha orienta os pais a tomarem 
alguns cuidados para evitar 
que a festa termine em tragé-
dia. Em caso de queimaduras, 
os pais devem evitar utilizar 
medicamentos sem consulta 
médica e, constatado o proble-
ma, o ideal é procurar imedia-
tamente o Hospital de Trau-
ma-CG.

Segundo os médicos, não 
deve ser aplicado creme den-
tal, café, açúcar, vinagre ou 
outro produto similar, pois 
isso agrava o ferimento.

O Hospital de Emergência 
e Trauma é o único em Cam-
pina Grande que possui uma 
Unidade de Queimados com 
atendimento ambulatorial e 
hospitalar durante 24h, aten-
dendo à população do Com-
partimento da Borborema.

O Hospital de Emergên-
cia e Trauma Dom Luiz Gon-
zaga Fernandes de Campina 
Grande é referência em trau-
ma para 203 municípios da 
Paraíba.

 

Campanha começa segunda-feira em CG

a Lançamento da 19ª 

Campanha de 

Prevenção de 

Queimaduras do Trauma 

de Campina

• Data:  

Segunda-Feira – 13/08

• Horário: 10h

• Local: Escola Estadual 

de Ensino Fundamental 

e Médio Virginius da 

Gama e Melo

• Endereço: R. Penedo, 

SN - Malvinas, Campina 

Grande - PB, 58433-146

Serviço

hoje
Caravana 
do Cuidar 
leva serviços 
para a Lagoa

A Caravana do Cuidar 
entra na programação da 
XII Semana Municipal de 
Políticas sobre Drogas, rea-
lizada pelo Conselho Muni-
cipal Antidrogas, em parce-
ria com outras instituições, 
hoje, no Parque Solon de 
Lucena, a Lagoa. O proje-
to é uma iniciativa da Pre-
feitura de João Pessoa, por 
meio da Secretaria de Di-
reitos Humanos e Cidada-
nia (Sedhuc).

A caravana levará gra-
tuitamente ao local serviços 
de assistência social, empre-
gabilidade, saúde e direitos 
do consumidor. Como é o 
caso dos atendimentos rea-
lizados pelas equipes do Ca-
dÚnico e do Centro de Refe-
rência e Assistência Social 
(Cras), no cadastramento de 
famílias para o Auxílio Bra-
sil, entre outros. Quem esti-
ver no local também poderá 
atualizar o cartão com vaci-
nas contra tétano e hepatite 
B, tríplice viral e ainda a va-
cina antirrábica para cães e 
gatos; aferir a glicemia e a 
pressão arterial.

Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa é referência para o atendimento de vítimas de queimaduras

Foto: Evandro Pereira
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Paraíba

Uma dupla que prati-
cou um assalto em Campi-
na Grande, no qual um deles 
apontou uma arma de fogo 
para a cabeça de uma crian-
ça de apenas 4 anos, foi presa 
no final da manhã de ontem. 
João Paulo Moura e Cleber-
son Alves, de 22 e 26 anos, fo-
ram reconhecidos pela mãe 
da criança, inclusive um de-
les pediu desculpas por ter 
causado o trauma na criança. 

A prisão da dupla foi rea-
lizada por agentes da De-
legacia de Roubos e Furtos 
de Campina Grande, sob o 
comando do delegado De-
metrius Simplício. Com os 
suspeitos, os policiais apreen-
deram um televisor e o veícu-
lo da vítima. Um dos suspei-
tos foi reconhecido por causa 

de uma mecha no cabelo.
Na delegacia, a vítima dis-

se que no final da tarde de ter-
ça-feira (7), após retirar um 
aparelho de televisor de casa, 
no bairro Jardim Paulistano 
para colocar no seu veículo, 
pois estava se mudando, foi 
surpreendida pela presença 
da dupla que anunciou o as-
salto. A mulher revelou que 
pediu aos assaltantes que dei-
xassem tirar a criança do car-
ro, que estava na cadeirinha, 
no banco de trás. “Tive medo 
que ele atirasse na cabeça da 
minha filha, mas ela ficou 
quieta”, falou.

Ao tomar conhecimento 
do assalto, agentes da DRE de 
Campina Grande iniciaram 
diligências e, ontem, localiza-
ram a dupla na rua Damasce-
no, no bairro Santa Rosa, com 
o veículo da vítima, próximo 
de onde um dos suspeitos re-

side. O televisor também foi 
recuperado. Ao chegar na de-
legacia e ver a vítima, um dos 
rapazes pediu desculpas.

A vítima disse que sua fi-
lha está traumatizada e, ao ser 
ouvida pelo escrivão, a crian-
ça perguntou se os dois ho-
mens estavam presos. “Mi-
nha filha não quer ir para 
escola, pergunta pela farda 
que estava no carro”, disse a 
mãe da criança que ainda re-
velou que a menina apresen-
tou traumas psicológicos e 
náuseas ao passar pela situa-
ção de terror.

O delegado Demétrius Pa-
trício pede a quem tiver sido 
vítima dessa dupla que com-
pareça à Delegacia de Rou-
bos e Furtos para o reconheci-
mento. A polícia também vai 
investigar se João Paulo Mou-
ra e Cleberson Alves têm an-
tecedentes criminais.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Dois homens foram presos com o veículo da vítima, que reconheceu um dos suspeitos por uma mecha no cabelo

Mãe e criança de 4 anos são assaltadas
em campina grande

Prevenção
Vários órgãos de 

segurança participaram 
da simulação, 

principalmente em 
relação a incêndio e 

manuseio com botijão 
de gás de cozinha

A Polícia Civil está ten-
tando identificar o grupo 
que ateou fogo em um veí-
culo que provocou violen-
to acidente na estrada de 
Marcação, no Litoral Nor-
te. A camioneta dirigida 
por um homem, que se-
gundo a polícia, estava 
embriagado, atingiu uma 
moto com dois jovens e um 
deles teve uma das pernas 
decepada. 

As vítimas foram os es-
tudantes Leonardo Sinésio 
da Silva, 32 anos, e Tiago 
da Silva Soares, 27, que es-
tão na UTI do Hospital de 
Emergência e Trauma, em 
João Pessoa e o estado clí-
nico deles é grave.

A colisão aconteceu na 
note de quarta-feira (8), 
próximo à Aldeia Lagoa 
Grande. As vítimas são es-
tudantes de um curso de 
vigilância e retornavam de 
João Pessoa e ambos esta-
vam com uniforme da ins-
tituição.

O condutor do veículo 
tentou fugir, mas foi conti-
do por várias pessoas que 
estavam no local. O veículo 
foi destruído pelo fogo. A 
Polícia Militar evitou que 
o motorista fosse linchado. 

Sylvio Rabelo informou 
que o motorista foi autua-
do em flagrante por lesão 
corporal grave e depois 
transferido para um pre-
sídio da capital.

Motorista 
embriagado 
causa acidente 
e acaba preso 

sem noção

Dupla de suspeitos foi localizada pela polícia no bairro Santa Rosa

Foto: Redes Sociais

Um trabalho conjun-
to envolvendo policiais ci-
vis da Paráíba e São Pau-
lo localizou J.G.S, apontado 
como autor de um duplo ho-
micídio ocorrido no Bar do 
Futuro, na cidade de Mãe 
D’água, Sertão da Paraiba, 
no 10 de abril deste ano.

A prisão foi em cum-
primento a mandado ex-
pedido pela Vara da Co-
marca de Teixeira. Ele é 
apontado como autor das 
mortes de Vanderlam Lo-
pes de Souza e Jennifer 
Paulo de Sousa (10 anos de 
idade). J.G.S. foi localizado 
na casa de parentes, na ci-
dade de Itupeva/SP. 

“Através de informações 
colhidas junto ao nosso ser-
viço de inteligência, iden-
tificamos alguns possíveis 
endereços em que o homi-
cida pudesse se encontrar. 
Em razão disso, repassa-
mos as informações à Dele-
gacia de Polícia de Itupeva/
SP, que localizou e efetuou 
a prisão”, disse o delegado 
Paulo Ênio Rabelo.

Para o delegado, com 
essa prisão, fica esclareci-
do mais um duplo homi-
cídio na região de Patos. A 
Delegacia de Polícia de Mãe 
D’água tem 30 dias para 
concluir as investigações.

Investigado por 
duplo homicídio 
é localizado em 
São Paulo

foragido

O Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba realizou, 
na manhã de ontem, uma 
simulação de atendimento 
de emergência, no Parque 
do Povo, onde ocorre, hoje a 
abertura do Maior São João 
do Mundo, em Campina 
Grande. Na ocasião, houve a 
orientação aos comerciantes, 
bombeiros civis e policiais 
militares, que irão trabalhar 
durante os festejos juninos.

O foco principal das orien-
tações foi o combate ao fogo, 
como também casos de qual-
quer emergência. No local, fo-
ram deslocadas viaturas de 
combate a incêndio, de res-

Bombeiros fazem simulação no Parque do Povo
maior são joão do mundo

gate, como também ambulân-
cias do Samu, inclusive com o 
apoio do helicóptero Acauã, 
do Grupo Tático Aéreo.

Nos trinta dias do Maior 
São João do Mundo, o Cor-
po de Bombeiros vai utili-
zar um efetivo com o empre-
go de diversas modalidades 
de atendimento de urgência, 
principalmente, extintores de 
incêndio. Além disso, os mili-
tares do órgão também reali-
zaram vistorias nas barracas 
instaladas no Parque do Povo 
e orientaram os responsáveis 
em relação às prevenções no 
uso do botijão, lembrando 
que a botinjinha é proibida.A simulação para garantir a segurança durou toda a manhã

Foto: Corpo de Bombeiros

A Justiça de Alagoas con-
cedeu liberdade provisória 
com medidas cautelares a 
Emerson de Holanda Lira, 48 
anos, um dos paraibanos sus-
peitos de participação no fur-
to ao apartamento do influen-
cer digital Carlinhos Maia, em 
Maceió. Na audiência de cus-
tódia, realizada nessa quarta-
feira (8), o juiz André Avancini 
D’Ávila decidiu manter a pri-
são dos outros dois suspeitos, 

Wellington Medeiros da Silva 
Moraes, 27 anos, e Eliabio Cus-
tódio Nepomuceno, 38 anos. 
O Tribunal de Justiça de Ala-
goas (TJ-AL) não deu detalhes 
da decisão porque o processo 
tramita sob sigilo.

Os três paraibanos foram 
presos na segunda-feira (6), 
em Campina Grande, como 
suspeitos de participação do 
furto milionário, na residência 
de Carlinhos Maia, na capital 

alagoana. Na oportunidade, 
os ladrões levaram cerca de 
R$ 5 milhões em joias, inclusi-
ve um relógio avaliado em R$ 
1 milhão, e um colar de apro-
ximadamente, R$ 1.5 milhão.

No levantamento rea-
lizado pela Polícia Civil de 
Alagoas e revelado durante 
coletiva, os paraibanos são 
suspeitos de participação do 
crime, inclusive já haviam 
sido presos antes por crimes 

patrimoniais, dois deles por 
roubos a bancos. Os advoga-
dos dos suspeitos disseram 
que vão recorrer da decisão 
da Justiça alagoana, pois ale-
gam falta de provas que li-
guem seus clientes ao furto 
ao apartamento do influen-
ciador digital.

No momento das prisões, 
os investigadores apreende-
ram ferramentas, celulares, 
luvas, lanterna e uma escada 

retrátil que teriam sido utili-
zadas no crime. Não foram en-
contrados os itens furtados do 
apartamento. 

Um carro que, segundo a 
polícia alagoana, foi filmado 
por câmeras de segurança foi 
apreendido. O veículo foi fla-
grado rondando o prédio de 
Carlinhos Maia na noite do 
furto milionário. De acordo 
com a Polícia Civil, ele per-
tence a Emerson Lira.

Justiça de Alagoas concede liberdade a suspeito
furto a carlinhos maia

Policiais da Delegacia de 
Homicídio de Campina Gran-
de realizaram duas impor-
tantes ações, na noite dessa 
quarta-feira (8), com prisões 
de suspeito de um assassina-
to e de uma mulher investi-
gada por participar de uma 

organização criminosa envol-
vida em ataques a instituições 
financeiras e a carros-fortes.

O jovem preso tem 24 
anos e é apontado como au-
tor do assassinato que ti-
rou a vida de um homem 
de 23 anos, em janeiro des-
te ano. De acordo com a Po-
lícia Civil, a prisão faz parte 
da Operação Jogo de San-
gue II, destinada a reprimir 
organização criminosa que 
atua no tráfico de drogas 
e homicídios, na região de 
bairro de Catolé de Zé Fer-
reira, em Campina Grande.

Durante as diligências, os 
policiais apreenderam um re-
vólver calibre 38 e munições, 
além de drogas e balança de 
precisão. O material será sub-
metido a exames periciais no 

Envolvidos com crimes são presos em Campina
na cadeia

Operação Jogo de Sangue II: com os presos, foram apreendidas armas, drogas e dinheiro

Instituto de Polícia Científica. 
O homem preso está à dispo-
sição da Justiça.

Organização criminosa
A mulher foi capturada 

quando ela se encontrava em 

um bar de grande movimen-
tação, em Campina Gande.  
A prisão aconteceu, a partir 
de uma ação conjunta com a 
Polícia Civil do Rio Grande 
do Norte (equipes da DEI-
COR e NOIP), que investiga 

a quadrilha desde 2019. 
A mulher, que não teve o 

nome revelado, estava foragi-
da desde o ano 2020 e foi cap-
turada. Ela será encaminhada 
ao estado vizinho, onde ficará 
à disposição da Justiça.

n 

O homem é 
autor de um 
assassinato, 
enquanto a 
mulher, segundo 
a polícia, é 
envolvida com 
organização 
criminosa
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Paraíba: 
  Todos os cantos

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

João Pessoa II

João Pessoa
João Pessoa começa a entrar no clima de São João, a partir do 

próximo domingo, dia 12, com a programação do São João Multi-
cultural de João Pessoa. As festividades serão iniciadas às 19h, com 
a realização do Festival de Quadrilhas, no estacionamento do Es-
tádio Almeidão, prosseguindo com o restante da programação do 
Parque Sólon de Lucena (Lagoa), até o dia 24 de junho, tendo como 
apresentações a cantora Elba Ramalho e Matheus Fernandes. O fes-
tival de quadrilhas juninas contará também com outras atrações, 
a exemplo de Os Gonzagas, Os 3 do Nordeste, Banda Torpedo, Vi-
nícius Mendes, Felipe Santos, Demétrio Elitizado e James Sousa. 

O Dia dos Namorados terá 
duas celebrações preparadas 
pela equipe do Hardman Praia 
Hotel. Serão dois jantares espe-
ciais, o primeiro, no sábado (11), 
com a apresentação da violinis-

ta Belle Soares. No domingo (12), 
um jantar com cardápio exclu-
sivo para os casais que terão a 
oportunidade de sentir o clima 
de romance no ar, no restauran-
te Salsa It, a partir das 20h.

Campina Grande
Localizado na Avenida Floriano Peixoto, no Dinamérica, a Vila 

Sítio São João dispõe de dois espaços para a realização de shows. 
Um, com capacidade para 1.500 pessoas e outro que comporta 4.500 
pessoas. Além dos espaços de shows, o local conta com elementos 
culturais marcantes, tais como casas de taipa, casas de farinha, en-
genho, igrejas, casa de mangaio, restaurantes e outros. Neste sá-
bado (11), a programação conta com as apresentações do Capilé, 
Waldonys, Fabiano Guimarães e Candeeiro Natural; no domingo 
(12), a animação ficará por conta do Jefferson Arretado, Gleydson 
Gavião, Forrozão das Antigas e do Luiz Bento.

Patos
O município de Patos, distante cerca de 300 km de João Pessoa, 

realizará a festa de São João, este ano, entre 20 e 24 próximos, ten-
do, entre as principais atrações, Xand Avião, Gusttavo Lima, Bruno 
e Marrone, Wesley Safadão e Matheus & Kauan. A festa volta depois 
de três anos de suspensão, sendo 2020 e 2021, por causa da pande-
mia e 2019 por problemas na economia do município.

Monteiro 
Localizada a 294 km da capital João Pessoa, o município de Mon-

teiro terá como atração principal os shows de Wesley Safadão, Xand 
Avião e Bell Marques, nas festividades do São João. A festa começa 
neste domingo (12), com o Festival de Quadrilhas. As atrações prin-
cipais se apresentam na Praça de Eventos, de 25 a 28 de junho. Em 
outro polo da festa, trios pé-de-serra e músicos locais se apresen-
tam de 23 a 28 de junho. Quem sai de João Pessoa, tem como princi-
pais vias de acesso a BR-230 (até Campina Grande) e a BR-412 (de 
Campina em diante).

Fotos: Teresa Duarte

Maior volume acumulado de chuva, ontem,  foi no bairro do 
Cuiá, com 53,6 mm, seguido do Cristo Redentor, com 50,4 mm 

Áreas de risco estão 
sendo monitoradas 

alerta laranja

O alerta laranja emitido 
pelo Instituto Nacional de 
Meterologia ( Inmet), sobre 
a possibilidade de chuvas 
intensas, nos estados do Rio 
Grande do Norte e Paraíba, 
segue até as 10h de hoje.  A 
previsão é que chova entre 
50 a 100 mm, por dia, em 
João Pessoa e em outros 14 
municípios do Estado. A 
Coordenadoria Municipal 
de Proteção e Defesa Civil 
de João Pessoa (Compdec/
JP) segue com as equipes 
de prontidão, monitoran-
do as áreas de risco (barrei-
ras, encostas e comunida-
des ribeirinhas) para evitar 
transtornos à população. 
Nas últimas 24 horas, cho-
veu em média 50 milíme-
tros (até as 15h de ontem) 
em João Pessoa, segundo 
dados do Centro Nacional 
de Monitoramento e Aler-
tas de Desastres Naturais 
(Cemaden).

Há risco de alagamen-
tos, deslizamentos de en-
costas e transbordamen-
tos de rios em cidades de       
áreas de risco, segundo 
o aviso meteorológico do 
Inmet divulgado na ma-
nhã de ontem. Os municí-
pios em alerta laranja es-
tão situados no Litoral e 
Mata paraibana, entre eles: 
Alhandra, Baía da Traição, 
Caaporã, Cabedelo, Conde, 
João Pessoa, Lucena, Ma-
manguape, Marcação, Ma-
taraca, Pedras de Fogo, Pi-
timbu, Rio Tinto. O Inmet 
orienta que as pessoas ob-
servem alteração nas en-
costas e evitem enfrentar 
o mau tempo e usar apa-
relhos eletrônicos ligados 
à tomada.

Volume de chuvas
Nas últimas 24 horas 

choveu 64.6mm no bairro 
de Cuiá; 61.4mm no Cris-
to Redentor; 60.2 no bairro 
do Grotão; 51.4, em Mana-
íra; 42.8, em Tambauzinho. 
No bairro de Altiplano, foi 
registrado o menor acúmu-
lo de chuva,  28mm. Até a 
tarde de ontem, não hou-
ve registro de ocorrências.

O coordenador da De-
fesa Civil do município de 
João Pessoa, coronel Kel-
son Chaves ressaltou a im-
portância das ações pre-
ventivas das Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano 
(Sedurb) e Secretaria de In-
fraestrutura (Seinfra), Em-
presa Municipal de Limpe-

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com

za Urbana (Emlur) e Defesa 
Civil para garantir o suces-
so das operações no perío-
do chuvoso. “Desde o início 
da gestão, estamos fazendo 
ações para prevenir desas-
tres nas comunidades ri-
beirinhas da cidade. Toda 
a faixa que compreende 
o complexo beira-rio está 
sendo monitorado pelos ór-
gãos parceiros”, enfatizou.

Defesa Civil 
Em caso de ocorrência, 

a população deve acionar 
a Defesa Civil pelos núme-
ros 0800-285-9020 ou 98831-
6885 (WhatsApp). O ser-
viço funciona 24 horas. A 
Compdec/JP está presente 
em todas as ações de prote-
ção e assistência às comuni-
dades, especialmente nos 
períodos de maior intensi-
dade de chuvas.

Semam 
Em caso de árvores que 

apresentem risco de tomba-
mento, a Secretaria de Meio 
Ambiente (Semam) dispo-
nibiliza o telefone da Divi-
são de Arborização e Re-
florestamento, o (83)9-8645 
8430, de segunda a sexta, 
das 8h às 12h e das 13h às 
17h. E para casos mais ur-
gentes, é possível acionar a 
Semam também pelo Dis-
que Denúncia - 3218-9208, 
que funciona como What-
sApp, recebendo vídeos e 
áudios. Os técnicos da Se-
mam estão vistoriando as 
áreas verdes, checando se 
há árvores que apresentem 
riscos de cair.

Seinfra 
A Secretaria de Infra-

estrutura (Seinfra) inten-
sificou os serviços de ma-
nutenção de galerias em 
nove bairros nesta quinta-
feira (9). O objetivo foi evi-
tar pontos de alagamento, 
com trabalhos de limpeza, 

n 

A previsão 
é que chova 
entre 50 a 
100 mm, por 
dia, em João 
Pessoa e em 
outros 14 
municípios 
do estado

Até as 15h de ontem, choveu, em João Pessoa, uma média de 50 milímetros, segundo dados do Cemaden

Nesta sexta-feira, a previsão é de que o céu amanheça nublado, com chuvas a qualquer hora

Riscos 
Possibilidades 

de alagamentos, 
deslizamentos e 

transbordamentos, 
de acordo com 

o Inmet

remoção de entulhos e suc-
ção de águas represadas. 
Já a Operação Tapa-Bura-
co, que estava programa-
da para acontecer em 20 
bairros, foi suspensa nes-
ta quinta devido ao tempo 
chuvoso. A ação é realizada 
pela Diretoria de Manuten-
ção e Conservação da Sein-
fra (DMC).

Aesa
Nesta sexta-feira, o céu 

deverá amanhecer nublado 
com chuvas a qualquer hora 
no Litoral, Brejo e Agres-
te. No Sertão e Alto Sertão, 
o céu estará parcialmente 
nublado e poderão ocorrer 
chuvas pontuais, segundo 
previsão da Agência Execu-
tiva de Gestão das Águas do 
Estado da Paraíba (Aesa). O 
órgão também prevê tem-
peraturas de 17º, no Cariri  
e de 18º, no Brejo paraiba-
no. Já a temperatura míni-
ma no Litoral será 22 graus.

Os termômetros devem 
continuar baixando gra-
dativamente até o mês de 
agosto, quando são regis-
tradas as menores tempera-
turas na Paraíba. “Elas ge-
ralmente ocorrem no Cariri, 
Curimataú e Sertão, regiões 
que possuem uma ampli-
tude térmica bastante ele-
vada. No Cariri, por exem-
plo, podemos ter registros 
de 12º, durante a madruga-
da e 30º, no começo da tar-
de” explicou a meteorolo-
gista Carmem Becker. 

Semob-JP 
Desde as primeiras ho-

ras da manhã desta quinta-
feira (9), a Superintendência 
Executiva de Mobilidade 
Urbana (Semob-JP) moni-
tora, por meio dos agen-
tes de mobilidade em cam-
po e das câmeras do Centro 
Operacional de Trânsito e 
Transporte (Cott), os pon-
tos de maior demanda de 
tráfego nas principais vias 
da capital. 

Foram detectados pon-
tos de alagamento na Ave-
nida Dom Pedro II (Ibama) 
e na Avenida Sanhauá (em 
frente à CBTU), onde os ve-
ículos transitaram com difi-
culdade e velocidade redu-
zida. A ocorrência positiva 
é que os semáforos não 
apresentaram falhas desde 
o início da manhã.

A Semob-JP recomenda 
atenção redobrada ao tran-
sitar nas vias em período 
chuvoso, mantendo uma 
distância maior do veícu-
lo da frente, usando os fa-
róis baixos, guiando-se pe-
las linhas e tachões no solo, 
acionando o limpador de 
para-brisas e dirigindo com 
velocidade reduzida, evi-
tando freadas bruscas.

Urgências de trânsito 
São disponibilizados  

dois números para contato: 
o Disk 118 e o 9 8760-2134 
(WhatsApp). Com isso, o 
órgão de mobilidade re-
cebe informações de ocor-
rências sobre acidentes, se-
máforos com defeito, entre 
outros assuntos, onde uma 
equipe é acionada ao local 
para solucionar o proble-
ma em tempo real. A popu-
lação pode consultar mais 
informações sobre as ocor-
rências de trânsito da capi-
tal nas redes sociais oficiais 
da Semob-JP (@semobjp – 
Instagram e @transitose-
mobjp – Twitter).

Foto: Secom-PB

Foto: Secom-PB
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O artista visual campinense 
Luiz Barroso está realizan-
do a exposição Rasgo da Pele, 
na galeria do INSS Cultural, 

instalada na sede do Instituto Nacional 
do Seguro Social na Paraíba, localiza-
da na Rua Barão do Abiaí, 73, no centro 
da cidade de João Pessoa. A mostra, que 
permanecerá aberta até o dia 26 de julho, 
pode ser visitada gratuitamente pelo pú-
blico de segunda a sexta-feira, das 8h às 
17h, faz parte da programação da Bienal 
Latino-Americana de Arte Postal da Pa-
rahyba, promovida pela Ensaio Brasil, e 
reúne várias obras do artista e trabalhos 
produzidos por alunos em oficinas que 
ele ministrou na capital.

“É uma iniciativa importante e me 
sinto honrado por ter sido convida-
do pelos organizadores da Bienal, que 
considero um marco, na Paraíba, por-
que é a primeira vez que esse tipo de 
evento acontece em João Pessoa, numa 
ousadia da Ensaio Brasil”, disse Luiz 
Barroso, referindo-se à exposição, em 

cuja abertura se fez presente, ontem. 
O artista visual comentou que uma 
das suas obras empresta o título para 
a mostra. “Nesse trabalho uso embala-
gens de papelão para transformar num 
cartão que tem rasgos e recomposição. 
Metaforicamente, com isso quero pas-
sar a ideia de que a vida é um rasgar 
e remendar o tempo todo”, esclareceu 
ele, que tem 71 anos de idade, dos quais 
43 de carreira artística.

A instalação intitulada Pedras são 
sentimentos calcificados foi outra obra 
destacada por Luiz Barroso e que inte-
gra a exposição. “Esse trabalho é feito 
a partir de pedras de verdade, que uso 
como molde. Então, faço uma pasta com 
papel triturado e cubro essas pedras e 
coloco para secar e, depois de seca, abro 
a pedra no meio e retiro o que chamo de 
pedra mãe. Depois, eu fecho essa aber-
tura e, com isso, fica oco no meio, o que 
para mim significa a alma interior da 
pedra. Comecei esse trabalho em 2004, 
quando morava na cidade de Marselha, 
no Sul da França, e continuo acrescen-
tando pedras até hoje. No total, até ago-
ra, são 200 pedras e a cada ano aumenta 

mais. Na instalação, as pedras são sus-
pensas por fios de nylon e isso causa 
estranheza a quem observa, por achar 
que a pedra é pesada, mas também tem 
o lado lúdico”, explicou o artista.

Durante a visita à exposição, ainda 
será possível apreciar outra obra do au-
tor campinense. Trata-se de cinco pai-
néis, cada um medindo 88 cm de altura 
por 88 cm de largura, contendo dese-
nhos em cartões com dimensões de 11 
cm por 11 cm. “Desenhei com caneta es-
ferográfica para que ficasse assemelha-
do à azulejaria portuguesa, já que são 
em formato quadrado, por ter medidas 
iguais”, apontou Luiz Barroso.

A mostra também reúne uma série 
de cartões-postais produzida por dois 
grupos de alunos de uma escola esta-
dual localizada no bairro da Torre, em 
João Pessoa, durante três oficinas que 
Luiz Barroso orientou, dentro da pro-
gramação da Bienal Latino-America-
na de Arte Postal da Parahyba. O ar-
tista, que mora na capital paraibana há 
sete anos, lembrou que morou na Fran-
ça por uma década, para onde foi atra-
vés de programa de intercâmbio cul-

tural e também realizou oficinas com 
crianças e adultos.

Memória e cotidiano
“A mostra Rasgo da Pele faz uma tra-

jetória da arte de Luiz Barroso ao lon-
go dos anos até a atualidade, revelando 
a expansão pela qual o seu trabalho foi 
passando, com modificações e releitu-
ras, num processo fantástico para o ar-
tista, além de trazer a experiência dele 
para a arte-educação”, ressaltou o cura-
dor da exposição, o fotógrafo e pesquisa-
dor Ricardo Peixoto, um dos fundadores 
da Ensaio Brasil. “Essa individual traz 
objetos, pinturas, colagens, instalações 
e fotografias produzidas pelo autor em 
seus experimentos artísticos direciona-
dos às memórias afetivas ligadas ao co-
tidiano existencial do ser em suas repre-
sentações visuais”, acrescentou.

Ricardo Peixoto informou que, além 
das obras de Luiz Barroso, que inclui 
trabalhos que remetem ao álbum de fa-
mília e ensaios fotográficos, a exposição 
ainda é integrada por mais de 100 pos-
tais produzidos por alunos, durante as 
oficinas orientadas pelo artista.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Artista Luiz Barroso lança a exposição gratuita ‘Rasgo da Pele’, em cartaz na capital paraibana

“A vida é um rasgar e 
remendar o tempo todo”

Ar
te

s 
Vi

su
Ai

s Barroso, ao lado 
de uma das 
instalações, ‘Pedras 
são sentimentos 
calcificados’, 
trabalho que começou 
em 2004, quando o 
artista campinense 
morava em Marselha, 
ao Sul da França
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Mostra que faz parte da 
Bienal Latino-Americana de 
Arte Postal da Parahyba traz 
objetos, pinturas, colagens, 
instalações e fotografias 
produzidas pelo autor 
em seus experimentos 
direcionados às memórias 
afetivas ligadas ao dia a dia 
existencial do ser
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O cancioneiro mágico

Mergulhar no universo artísti-
co do Teatro Mágico é, ao mesmo 
tempo, se perder e se achar entre 
os diversos tipos de representações 
e linguagens que o grupo vivencia 
no cotidiano musical. O trabalho da 
trupe possui referências e ramifica-
ções incríveis que podem ser encon-
tradas em poesias, saraus, letras de 
canções, livros de história, traba-
lhos acadêmicos espalhados pelas 
universidades brasileiras e até em 
questões do Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem), que, em 2018, 
trouxe um item que abordava as re-
ferências estéticas da banda de acor-
do com a integração de suas diver-
sas linguagens artísticas. 

É música, dança, vida, poesia, 
teatro e performances circenses. O 
nome O Teatro Mágico é uma refe-
rência retirada de O Lobo da Estepe, 
do escritor e pintor alemão Herman 
Hesse. Encontramos também diver-
sas outras referências culturais nos 
trabalhos do grupo, a exemplo de 
Goethe, dos poetas brasileiros Ma-
rio Quintana e Carlos Drummond 
de Andrade, além de Shakespeare e 
Fernando Pessoa. A sociedade do Espe-
táculo é o título do terceiro álbum da 
banda, sendo inspirado na obra do 
filosofo francês Guy Debord.

O grupo já nasceu causando no ce-
nário musical brasileiro e foi um dos 
primeiros a lutar pela democratiza-
ção do acesso aos conteúdos musicais 
bem no meio das brigas judiciais en-
tre artistas, gravadoras e plataformas 
que compartilhavam músicas na in-
ternet. Em meio a batalhas judicias, a 
banda passou a defender a ideia de 
que compartilhar música na internet 
era trocar afetividade e que as expe-
riências que derivam desse compar-
tilhamento gratuito geravam uma 
conexão muito forte entre as pessoas 
que passavam a conhecer o trabalho 
da banda, comprar os CDs a preços 
simbólicos e frequentar os shows. 

Talvez esse fato citado anterior-
mente tenha tornado a relação do Tea-
tro Mágico com o seu público tão for-
te e intensa. Engajamento na internet, 
shows lotados e participação do pú-
blico do início ao fim das apresenta-

ções. Toda essa sintonia é facilmente 
percebida através de diversos depoi-
mentos e comentários nas redes so-
ciais que revelam duas característi-
cas bem interessantes. A primeira 
diz respeito a forma na qual as pes-
soas se apropriam das letras das can-
ções para avaliar, analisar, adaptar e 
relatar vivências próprias e pessoais 
através do cancioneiro mágico apre-
sentado pelo grupo. A segunda ca-
racterística faz referência a variação 
de sensações encontradas ao analisar 
o público que participa de uma apre-
sentação. Essas pessoas são levadas a 
uma espécie de encantamento com a 
intensidade das letras e as cores e os 
movimentos presentes nas perfor-
mances, levando rapidamente o pú-
blico do riso ao choro.

A turma liderada pelo músico 
Fernando Anitelli utiliza um jogo 
de palavras que faz com que cada 
canção tenha um sentido artístico e 
linguístico que foge do convencional 
de mercado. Sendo assim, o grupo 
vem sendo cada vez mais usado no 
contexto educativo de sala de aula. 
‘Amanhã... Será?’ aborda os conflitos 
árabes através da perspectiva histó-
rica, porém, contextualizado os cha-
mamentos modernos, já que frases 
como “O post é voz que voz liberta-
rá” faz referência ao engajamento 
nas redes sociais que impulsionam a 
Primavera Árabe, movimento onde 
as populações do Oriente Médio e 
de parte da África foram às ruas por 
melhores condições de vida e contra 
os governantes que tentavam se per-
petuarem no poder.

A música ‘Zaluzejo’ é fantástica 
e conta um pouco sobre os diálogos 
que o Fernando Anitelli teve com 
Josilene, que trabalhava na casa da 
sua família. Temos aqui a proposta 
de uma reflexão sobre o preconcei-
to linguístico que ainda impera em 
nossa sociedade. As variações lin-
guísticas apresentadas no texto ver-
sam também sobre as crenças popu-
lares que enfeitam a nossa realidade, 
a exemplo do “Tomar banho depois 
que passar roupa mata” e “Olhar no 
espelho depois que almoça entorta a 
boca”. Impossível escutar essa músi-
ca e não relacionar com a obra Pre-
conceito Linguístico, do professor e fi-
lólogo Marcos Bagno. 

O grupo que nasceu em Osasco 
(SP) já desembarcou algumas vezes 
aqui na Paraíba. Em sua última passa-
gem pelo estado, pude compartilhar 
momentos com o vocalista Fernan-
do Anitelli, que realizou duas apre-
sentações solo na capital paraibana. 
Durante a conversa gravada para o 
programa Funes Cultural, realizada 
na Sala de Concertos do Espaço Cul-
tural José Lins do Rego, conheci al-
guém que realmente acredita naqui-
lo que canta e vive aquilo que diz. A 
paixão com que ele aborda os temas 
relacionados a sua musicalidade e o 
sentido da existência do grupo é ar-
rebatador. A entrevista foi tão intensa 
que, no retorno à cidade de Patos, ti-
vemos um problema no computador 
que ocasionou a danificação do HD 
com a gravação do programa. Resta-
ram as fotos do encontro e a memória 
afetiva dessa boa conversa.

Delzymar Dias

Final de semana também contará com a animação junina do ‘Arraiá Fest’Rit’

Usina Energisa tem ações 
de teatro, música e letras 

DiversiDaDe

Teatro, música, literatura e clima ju-
nino será promovido neste final de se-
mana pela Usina Energisa, em João Pes-
soa. Hoje, será apresentado o monólogo 
Mainha.com.br, uma comédia sobre os 
vários tipos de mães: estressadas, cari-
nhosas, zelosas, ciumentas, amorosas 
e a junção de todas elas. Com texto de 
Celly de Freitas, a peça da Despertarte 
Companhia de Teatro de Pilar será apre-
sentada na Sala Vladimir Carvalho, às 
20h. Os ingressos custam R$ 10 (intei-
ra) e R$ 5 (meia).

Já o Café da Usina recebe o ‘Palco Au-
toral’, com as bandas Primeira Estrada e 
Unidade Móvel, a partir das 21h e entra-
das a R$ 20. Amanhã, Guga Queiroga e 
Bruno Sakaue vão trazer o rock nacional, 
com o Tributo a Legião Urbana e Capital Ini-
cial. A apresentação será às 21h, com in-
gressos a R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (no 
dia). No domingo, o Dia dos Namorados 
está garantido com Café com Música – Jazz 
e Cia., a partir das 16h.

Durante todo o mês de junho, a Usi-
na sedia, ainda, a oficina ‘Romance: Por 
onde começar?’, com a escritora e dou-
tora em Escrita Criativa, Débora Ferraz.  
Com dois encontros por semana, sem-
pre das 18h30 às 21h15, na Sala Vladimir 

Carvalho, a oficina é voltada à estrutu-
ração de um romance e inclui um mate-
rial didático especialmente elaborado e 
enviado aos participantes sempre ao fi-
nal de cada aula.

Já em clima de São João, a Energisa re-
cebe, amanhã, o maior evento de dança 
junina: o Arraiá Fest’Rit. Com participa-
ção de convidados, plataforma 360° para 
a gravação de vídeo do ambiente e apre-
sentação do DJ Kleyton, o evento acontece 
às 16h, na Tenda da Música da Usina Cul-
tural. Os ingressos custam R$ 25.

Por fim, a edição do Dia Verde tam-
bém chega em clima de São João. Ama-
nhã e no domingo, os participantes po-
dem se divertir com trio de forró, barraca 
do beijo, cupido danado, casamento ma-
tuto, forrokê, desfile junino, gastrono-
mia, feira de artesanato com várias mar-
cas criativas da cidade, festival de plantas 
e flores, espaço kids, tatuagem, feria de 
vinil, adoção de animais e muito mais. 
Com entrada gratuita, o evento aconte-
ce das 15h às 20h, no Pátio da Usina e na 
Sala Vladimir Carvalho.

Unidade Móvel (foto) se junta com Primeira Estrada para o ‘Palco Autoral’

Foto: Cinara Leite/Divulgação

Colunista colaborador

A essa hora exatamente, tem alguém 
pensando em você. Um casal passeia 
de mãos dadas na calçadinha, fazendo 

projetos para um futuro bom. Uma criança 
está nascendo, e outras estão pedindo algum 
trocado quando o sinal fecha.

Exatamente a essa hora, rapazes jogam 
futebol de salão, numa quadra que precisa de 
reparos. Amigos reunidos cantam “parabéns 
pra você”, fazendo fotos para postar nos stories 
do Instagram. Senhoras assistem à novela das 
oito, que agora é quase às 10, e comentam 
como eram as coisas no seu tempo. Um 
caminhoneiro toma banho no posto de gasolina 
e não tem saudades de casa.

Uma pessoa está sendo assaltada, houve um 
atropelamento, e um garçom ajeita a gravata 
borboleta diante do espelho para começar 
o trabalho. O moço de óculos vai pedir uma 
massa com bastante molho, e a namorada, 
apenas uma salada. Os dois vão compartilhar 
a sobremesa, e ela vai tomar apenas uma taça 
de vinho. Do lado de fora, indiferente a tudo, um 
homem muito magro cata alguma esperança 
comestível na lata de lixo. O resto do mundo 
também o trata com indiferença. A fome dele 
não dói na barriga nem do moço de óculos nem 
da namorada da salada. Isso acontecendo 
exatamente na mesma hora.

O rapaz que se prepara para passar num 
concurso público sonha com dinheiro, viagens, 
carro novo e apartamento próprio. Outro, na 
cadeia, por porte de maconha ou de arma, 
não sonha com nada. Nem com o par de tênis 
ou o celular que pegou e que não ficaram 
com ele. A viatura espera, com seus policiais, 
que não haja nenhuma ocorrência. Talvez, no 
máximo, uma briga de vizinhos ou um bêbado 
inconveniente no espetinho da esquina. Mas, 
a essa hora exatamente, uma mulher está 
sendo violentada, um gay, espancado, um 
preto está sendo seguido pelo segurança do 
supermercado, enquanto o pastor da igrejinha 
grita impropérios ao satanás.

O sol se põe e nasce, exatamente na mesma 
hora, só que em lugares diferentes. Árvores 
se carregam de frutos e morrem por falta de 
água, exatamente ao mesmo tempo. E o mesmo 
mar que une o planeta é manso e morno de 
um lado e violento do outro. Enquanto um 
filhote de baleia vem ao mundo, tartarugas 
são exterminadas. Na mesma hora em que um 
cachorrinho de pelo muito bem cuidado recebe 
sua porção diária de ração “premium”, um 
outro busca com o focinho algo que lhe revista o 
pelo ralo e a grade de costelas à mostra. Como 
aquele homem que cata lixo.

Um viúvo contempla no teto do quarto a 
dor da sua solidão noturna. Um casal recém-
apaixonado faz sexo selvagem exatamente no 
quarto acima, e, do outro lado da rua, garotos 
ouvem música no volume mais alto e dançam 
alegremente. A viatura da polícia toca sua 
sirene, e a luz vermelha piscando entra pela 
janela do quarto. Uma mulher de coração 
partido tenta se matar, tomando a caixa inteira 
dos comprimidos para dormir.

No mesmo hospital onde alguém faz uma 
cirurgia para corrigir o nariz, uma mãe aguarda 
a hora de visitar o filho na UTI. Uma pessoa 
desejando ficar mais bonita, talvez achando 
que assim será mais feliz. Outra, rezando para 
não cair na mais profunda infelicidade. O 
médico, cansado, espera que o plantão termine, 
e o motorista da ambulância tira um cochilo 
enquanto aguarda o próximo chamado.

Exatamente na mesma posição dos 
ponteiros, é meio-dia e meia-noite. Um 
trabalhador é demitido, e outro ganha, sozinho, 
na Mega-Sena. Um namoro de 10 anos acaba, 
um que vai acabar em casamento se inicia. O 
funcionário fecha o guichê, a atriz se pinta no 
camarim. O menino dá os primeiros passos, um 
velhinho começa a usar o “andajá”. Uns veem o 
sol nascer saindo da boate, outros o veem indo 
para o trabalho. Uns começam a colecionar 
memórias, outros limpam o salão e inauguram 
o esquecimento.

E tudo isso está acontecendo agora, 
exatamente a esta hora.

Trilha sonora
‘A Primeira Manhã’ – Alceu Valença;
‘Everybody Hurts’ – REM;
‘Un Niño en la Calle’ – Mecedes Sosa;
‘Notícia de Jornal’ – Chico Buarque.

Nelson 
  Barros

A essa hora 
exatamente...

nelsonrbarros@gmail.com

Foto: Dennys Oliveira/Divulgação

Fernando Anitelli (E), do Teatro Mágico, com o apresentador Delzymar Dias (D)
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Jornalista, professora e pesquisadora 

Rainha do Beco 
Malagrida

Colunista colaboradora

Dia desses, num término de uma semana 
repleta de chuva e muito trabalho, 
transpirava um tédio absurdo. Foi quando 

vi nas páginas do Jornal A União a notícia de uma 
programação no Beco Malagrida. O lugar tem uma 
longa história de resistência cultural na cidade. 
Graças a gente que acredita nas artes, como 
Ednamay Cirilo, e algumas pessoas que não deixam 
a poesia morrer nunca nas vielas e recônditos do 
Centro Histórico da capital paraibana. 

Pois bem, há momentos em que as notícias, 
boas, podem salvar a gente. Em meu caso 
particular, a informação em si foi como um bilhete 
me convidando a desconstruir o tédio, a chateação 
desse tempo insalubre. E decidi depois de um dia 
exaustivo e clima repleto de episódios de chuvas 
e chuviscos, descer para o Beco Malagrida, que 
é aquele colado à antiga Faculdade de Direito. 
Não sei porque eu sempre penso que ali já foi 
uma igreja. E teimosa sempre pegunto a alguma 
pessoa se havia uma bem encrustada naquela 
lateral das escadarias. 

Naquela sexta-feira, a programação contava com 
a presença das mulheres do grupo Maracastelo, 
que se denominavam “maracastelas”. Com o 
lançamento de alguns livros, como o belíssimo 
O Tarot Poético, de autoria de Nelson Barros, e 
apresentação do músico PS Carvalho.

Cheguei atrasada, mas cheguei. Insisti mesmo 
em sair de casa ainda que com chuva, o de menos 
naquela noite. Estacionei na Praça dos Três Poderes. 
E naquele enluarado reencontrei naquela Praça 
um palco onde performei tantas cenas de minha 
história. Cenas de passagem para ir e retornar 
à casa, para ir e voltar de trabalho, e lugar de 
encontros afetivos. Ao olhar o lugar na penumbra 
silenciosa, pouco movimentada, diferente como é 
de costume, rebobinei a fita das minhas memórias, 
e encontrei ainda bailando por lá as feministas da 
Paraíba reivindicando justiça social e cidadania 
para as mulheres. E as famílias de trabalhadoras 
e trabalhadores rurais denunciando maus-tratos e 
violências praticadas contra a Terra e quem tira dela 
seu sustento.

A Praça, Ágora, entrincheirada entre as 
instituições representativas de poder político e 
social. Cercada dos lugares farsantes. Espaços de 
encenação. Conjugada nas paisagens distintas do 
limiar do tempo, dia, noite, madrugadas. A Praça 
escorregando para o Beco Malagrida, Pavilhão do 
Chá, Cordão Encarnado, Rua da República… e 
depois descendo para o Rio Sanhauá. 

À noite, ao redor da Praça dos Três Poderes, 
há um cinturão humano, gente considerada  
invisível e descartável. É um círculo de muitas 
pessoas, homens, mulheres, jovens e crianças. À 
espera, de comida, de cobertor, de ajuda, de afeto, 
reconhecimento, visibilidade… Muita, mas muita 
gente esperando Godot. 

Atônita, margeei a Praça na direção do Beco 
e já escutava a percussão das mulheres do 
Maracastelo, e entrei na roda de ciranda. Quando 
Rainha foi se chegando, cada vez mais, vestida 
de amarelo. Era uma mulher negra de estatura 
pequena. E vendo Rainha ao centro cirandar 
lembrei imediatamente da personagem da música 
‘Bandolis’, de Oswaldo Montenegro. 

Com uma sacolinha de plástico na mão, 
Rainha dançava lindamente na ciranda da vida, 
posicionada no centro de si mesma, deixando 
apenas se guiar pela percussão. O amarelo do 
vestido dela em contraste com a noite, fazia reluzir 
o Beco Malagrida. E uma argola de mãos dadas 
girava em torno dela. Numa energia de bendição. 
Bendita Rainha que na história de vida na margem 
se posicionava no centro de sua fome de viver, e 
bailava, como bailava. Naquele momento eu só 
sentia em mim esse respingar da liberdade dela, 
e me refastelava numa ponta de delírio. Seria os 
chuviscos caindo sob nossas cabeças? Não. Acho 
que era a maravilha de ver explodir a pulsão de 
vida de Rainha, que transbordava e se espalhava 
enquanto ela dançava. 

Estando ainda com ela em cena, acolhi a 
alegria de ter deixado a casa numa noite chuvosa. 
Internamente abençoei Rainha, porque por 
ela também me senti abençoada. Fixei por um 
momento meus olhos nas pedras do calçamento 
do Beco, irregulares, assim como as trajetórias de 
vida. Espiei discretamente a Casa das Meninas, 
bem na esquina. Como quase sempre, a luz em 
penumbra. Depois, pedi a Nelson Barros e Hirllen 
Mendoça O Tarot Poético, porque para entender 
melhor a vida só com revelações que a poesia 
pode ofertar. 

No Brasil, no próximo dia 21 começa-
rá mais uma edição do Festival Varilux de 
Cinema Francês, a 13ª, e as salas de João 
Pessoa estarão recebendo a sua progra-
mação até o dia 6 de julho, reunindo 17 
obras inéditas e recentes da filmografia 
francesa e dois filmes como homenagem: 
a um clássico e em comemoração aos 400 
anos do dramaturgo Molière.

A relação completa das produções, 
com sinopses, trailers e afins, pode ser 
conferida no site oficial da mostra (va-
riluxcinefrances.com).

Na seleção dos inéditos desta edição 
com temáticas variadas e gêneros como 
comédia, drama, suspense e romance es-
tão produções de diretores aclamados in-
ternacionalmente e já conhecidos do pú-
blico brasileiro como François Ozon (Peter 
Von Kant), Asghar Farhadi (Um Herói, que 

foi Grand Prix em Cannes) e Louis Garrel 
(Um Pequeno Grande Plano). Este ano, ha-
verá ainda o clássico O Papai Noel é Um Pi-
careta, de Jean-Marie Poiré, e aos 400 anos 
de nascimento de Molière, através de As 
Aventuras de Molière, filme de Laurent Ti-
rard e Ariane Mnouchkine.

Varilux vai acontecer no final do mês no Brasil, inclusive em João Pessoa

Festival exibirá 17 filmes 
inéditos e dois clássicos

Cinema FranCês

Através do QR Code 
acima, acesse o site 

oficial do festival

Da Redação
Foto: Amirhossein Shojaei/Divulgação

Cena do premiado longa ‘Um Herói’

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

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

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

EM cartaz
ESTREIA

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 des-
conhecido. Além de receber ajuda de 
novos aliados místicos e outros já co-
nhecidos (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 ago-
ra vivem ao lado de humanos em todo 
o mundo. Contudo, nem todos répteis 
consegue viver em harmonia com a 
espécie humana, trazendo problemas 
graves. Esse frágil equilíbrio remode-
lará o futuro e determinará, de uma vez 
por todas, se os seres humanos conti-
nuarão sendo os principais predado-
res em um planeta que agora comparti-
lham com as criaturas mais temíveis da 
história em uma nova era. Os ex-fun-
cionários do parque dos dinossauros, 
Claire (Bryce Dallas Howard) e Owen 
(Chris Pratt) se envolvem nessa proble-
mática 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 MA-
NAÍRA 9 - MacroXE (3D): 15h30 (dub.) 
- 18h45 (dub.) - 22h (leg.); CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 1 (dub., 3D): 15h30 
- 18h45 - 22h; CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 4 (dub.): 14h - 17h15 - 20h30; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub., 
3D): 13h30 - 16h45 - 20h; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 6: 14h35 (dub.) - 17h25 
(leg., 3D) - 20h15 (dub.); CINE SER-
CLA PARTAGE 2 (dub.): 17h40 - 20h30 
(3D); CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 
14h20 - 17h10 - 20h; CINE SERCLA PAR-
TAGE 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

Em ‘Assassino Sem Rastro’, Liam Neeson encarna um matador experiente na mira do FBI
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Funesc recebe vencedores do Festival de Música da PB
EntrEvista

Os bastidores do 5° Festival de 
Música da Paraíba será uma das pau-
tas do ‘Entrevista Funesc’ de hoje, 
que vai receber os vencedores do 
evento, que homenageou Marinês, 
a Rainha do Xaxado: Felipe Costta, 
Melo, Anne Karolynne, Willames 
Diniz e a grande vencedora da final, 
Priscilla Cler, vão bater um papo com 
o jornalista Jãmarrí Nogueira.

O programa ao vivo no perfil ofi-
cial no Instagram da Funesc (@fu-
nescgovpb) começa às 17h. Os artis-
tas vão falar sobre a importância da 
realização do festival e também sobre 
a emoção de serem premiados. Tam-
bém vão contar sobre o que rola nos 
bastidores e nos momentos que an-
tecedem a entrada no palco, além de 
revelarem os planos futuros.

Com a canção ‘Fonte’, Felippe 
Costta ganhou o prêmio Voto Popu-

lar (feita através da Internet). Foram 
mais de 16 mil votos (dos 57 mil com-
putados). Melo ficou em terceiro com 
a música ‘O tempo dando um nó’. A 
dupla Anne Karolynne e Willames 
Diniz conquistou a segunda coloca-
ção com ‘Revoada Agreste’.

Já a primeira colocação foi con-
quistada pela cantora e composi-
tora Priscilla Cler. Ela defendeu a 
canção ‘Bocaberta’, que também lhe 
rendeu o prêmio de Melhor Intér-

prete e um convite para participar 
do Festival Sensacional 2023, em 
Belo Horizonte (MG).

O Festival de Música da Paraíba 
foi realizado pelo Governo do Esta-
do, através da Empresa Paraibana 
de Comunicação (EPC), em parce-
ria com Secom-PB e a Funesc, além 
do apoio da PBGás e Sebrae.

O evento distribuiu quase R$ 30 
mil em premiações e teve duas eli-
minatórias com um total de 30 can-

ções no palco do Cine-Teatro São 
José, na cidade de Campina Gran-
de. A finalíssima aconteceu sábado 
passado, no Teatro Paulo Pontes, em 
João Pessoa.

A conversa tem abertura para in-
teração dos espectadores através de 
mensagens. Semanalmente, o ‘Entre-
vista Funesc’ recebe artistas respon-
sáveis pelos mais diversos tipos de 
manifestação cultural, de diversas 
partes do Estado da Paraíba.

Da Redação

Através do QR Code 
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perfil oficial no 

Instagram da FunescDa esq. para dir.: edição de hoje baterá um papo virtual pelo Instagram com os artistas Priscilla Cler, a dupla Will Diniz e Anne Karolynne, Melo e Felipe Costta

Fo
to

s:
 E

ds
on

 M
at

os

Hoje, em Patos, no Sertão paraibano, haverá a apresentação das obras recentemente lançadas pela Editora A União

Tarde literária no jardim da Funes
LitEratura

O projeto ‘Tarde de literatura’ vai 
trazer para o jardim da Fundação 
Ernani Sátyro (Funes) novos frutos 
para que a população de Patos, no 
Sertão paraibano, colha através da 
seiva das letras fortificado pelas raí-
zes da memória.

Hoje, a partir das 15h, serão apre-
sentadas as mais recentes obras pro-
duzidas pela Editora A União: As ci-
dades de Zé Lins, o segundo volume 
de Espelhos de Papel e o Paraíba na Li-
teratura III. O evento contará com as 
presenças da diretora-presidente da 
Empresa Paraibana de Comunicação 
(EPC), Naná Garcez; do gerente exe-
cutivo da Editora A União, Alexan-
dre Macedo; do diretor de Mídia Im-
pressa da EPC, William Costa; e do 
diretor de rádio e TV da EPC, o pa-
toense Rui Leitão.

Para o presidente da Funes, Adol-
pho Crispim, é um evento importan-
te, “pois aproxima os escritores locais 
da EPC e da Fundação, fazendo uma 
abertura para futuras parcerias. A 
Funes tem o dever de promover cul-
tura, sendo um braço do Governo do 
Estado no Sertão em favor da própria 
cultura”, comentou o gestor.

“A ‘Tarde de Literatura’ será mais 
um momento especial para a Edito-
ra A União nesse processo contínuo 
de fortalecimento das parcerias com 
outras instituições culturais, a exem-
plo da Funes, que está situada na ci-
dade de Patos e se constituí como 
uma entidade guardiã da cultura da 
região e especialmente, da memória 
do ilustre escritor, advogado e po-
lítico Ernani Sátyro, perfilado pelo 
seu sobrinho, também escritor, Flá-
vio Sátiro Fernandes, no livro Paraí-
ba na Literatura II, publicado no ano 
de 2020, pela Editora A União”, deta-
lhou Alexandre Macedo.

O subtítulo já explica do que se 
trata As cidades de Zé Lins - um passeio 
crítico pela geografia sentimental do au-
tor, que reúne em 270 páginas com 
textos de Neroaldo Pontes, César 
Braga-Pinto, Cosme Rogério Ferrei-
ra, Bernardo Buarque de Hollanda e 
Regiane Matos sobre o assunto: os lo-
cais por onde o consagrado escritor 
paraibano passou e se inspirou para 
as suas obras. A publicação da Edito-
ra A União é uma criação comparti-
lhada com a Companhia Editora de 
Pernambuco (Cepe) e a Imprensa Ofi-
cial Graciliano Ramos/Companhia 
Editora de Alagoas (Cepal), além da 

contribuição da Academia Brasileira 
de Letras (ABL).

“O segundo volume do Espelhos de 
Papel – A Vida refletida em crônicas pu-
blicadas nas páginas de A União reúne 
75 crônicas em diferentes estilos, de 
25 autores de várias gerações, com te-
mas como o futebol, a cidade e recor-
dações de outrora”, resumiu Alexan-
dre Macedo. O gerente executivo da 
Editora A União ainda aponta que o 
Paraíba na Literatura III é um livro que 
faz parte de uma coleção. Essa obra 
“reúne perfis de 20 grandes nomes da 
literatura paraibana, perfilados por 
20 personalidades do cenário das le-
tras no estado”, explica Macedo. “Essa 
edição traz como um dos homenagea-

dos, o escritor patoense Allyrio Mei-
ra Wanderley, perfilado pelo escritor 
e historiador José Romildo de Sousa, 
que também colaborou várias vezes 
na coluna semanal da Funes no Jor-
nal A União”.

“A série Paraíba na Literatura tem 
papel fundamental por mostrar a 
criação artística, a literatura e o exer-
cício crítico da cidadania, além de 
resgatar grandes autores esquecidos, 
mas representativos em suas épocas 
e, ao mesmo tempo, trazer perfil de 
escritores contemporâneos, como 
André Ricardo Aguiar, Sitônio Pinto 
e Saulo Mendonça. E trazemos aque-
les que faleceram, como Biu Ramos, 
Walter Galvão e Wellington Pereira e 

recuperamos a memória de Adalber-
to Barreto, Américo Falcão, Cristia-
no Cartaxo, Carlos Dias Fernandes”, 
comentou Naná Garcez. “Destaco a 
presença feminina nessa obra, com 
nomes como Lylia Guedes, Analice 
Caldas de Barros, que escreveram 
na revista Era Nova, e também publi-
caram no Jornal A União, defenden-
do os direitos das mulheres, e, mais 

recente, Mariana Soares, Agostinha 
Vieira de Melo e Neide Medeiros San-
tos, atual cronista de A União”, disse 
a diretora-presidente da EPC. 

Para o evento que acontecerá no 
recém-reformado jardim da Funes, 
Adolpho Crispim reforça o convite: “É 
aberto para toda população e, princi-
palmente, aos escritores e amantes da 
literatura”, finaliza o gestor.

Capas do segundo volume da coletânea de crônicas ‘Espelhos de Papel’ (E), antologia ‘As cidades de Zé Lins’ (C) e ‘Paraíba na Literatura III’ (D)

Da Redação
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Cenário do evento 
‘Tarde de literatura’ 
será o recém-reformado 
jardim da Fundação 
Ernani Sátyro (abaixo), 
na sua sede (ao lado), 
localizada no centro do 
município de Patos

Fotos: Funes/Divulgação

Terra natal
Entre os perfis do 

‘Paraíba na Literatura 
III’ está o do escritor 

patoense Allyrio Meira 
Wanderley, produzido 
pelo historiador José 

Romildo de Sousa
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O governador João Aze-
vêdo esteve, ontem, no Hos-
pital de Trauma Dom Luiz 
Gonzaga Fernandes, em 
Campina Grande, ocasião 
em que entregou os servi-
ços de hemodinâmica e o 
tomógrafo de 64 canais.  A 
unidade hospitalar também 
foi contemplada com equi-
pamentos de videolaparos-
copia e ultrassonografia, to-
talizando investimentos de 
R$ 7 milhões. 

 Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual ressal-
tou o esforço do governo 
para regionalizar os servi-
ços de saúde e assegurar 
um atendimento rápido e 
eficiente aos paraibanos. 
“Esse é um equipamento 
que salva vidas. O Hospi-
tal de Trauma de Campi-
na Grande é referência para 
a Paraíba, também atende 
pessoas de outros estados 
e esse investimento agrega 
valor pelo serviço de exce-
lência aqui prestado. O SUS 
da Paraíba realmente fun-
ciona, temos fortalecido a 
nossa rede e apenas neste 

Governador João Azevêdo entrega serviço de hemodinâmica e tomógrafo de última geração para o hospital

Mais tecnologia para o Trauma CG
saúde

O governador João Azevê-
do entregou, ontem, as obras 
de travessia urbana do muni-
cípio de Pocinhos, que recebe-
ram investimentos superiores 
a R$ 3 milhões, recursos pró-
prios do estado. As ruas con-
templadas com a pavimen-
tação são Antônio Galdino, 
Getúlio Vargas, João Rodri-
gues, Cônego João Coutinho, 
Francisco Manoel, João José 
Apolinário, Cônego Pequeno, 
Francisco Barbosa Pontes, Pa-
dre Ibiapina, Antônio Vaz Ri-
beiro e Cícero Galdino, numa 
extensão de 3,5 km.

 Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual ressaltou 
os investimentos do governo 
no município, que tem me-
lhorado a qualidade de vida 
da população. “Pocinhos está 
muito mais bonita porque a 
travessia urbana, além de me-
lhorar as condições de deslo-
camento, dá autoestima às 
cidades. Nós estamos fazen-
do obras como essa em mais 
de 170 municípios de todas 
as regiões do estado e o cui-
dado com as pessoas é o nos-
so foco, por isso, temos atua-
do em diversos segmentos, 
seja na infraestrutura, na se-
gurança alimentar, na educa-
ção, na saúde e dando opor-
tunidades para a população 
empreender, gerando empre-
go, renda e um futuro melhor 
para as pessoas”, frisou.  

O secretário de Estado da 

Fotos: José Marques

O governador João Azevêdo recebeu explicações sobre o funcionamento dos novos equipamentos e sobre o tipo de serviço médico que será prestado aos pacientes

A alta tecnologia é uma das caratecrísticas dos equipamentos

semestre foram R$ 35 mi-
lhões destinados a equipa-
mentos”, frisou. 

 A secretária de Estado 
da Saúde, Renata Nóbrega, 
afirmou que o serviço de 
hemodinâmica represen-
ta um marco para a região 
de Campina Grande. “Esse 
equipamento dá indepen-
dência e acaba com um va-
zio assistencial que existia 
há décadas na rede pública 
da região com o serviço de 
resgate para o diagnóstico, 
cateterismo e angioplastia, 
atendendo também as re-
giões de Monteiro e Picuí, 
não precisando mais que o 
paciente se desloque para 
João Pessoa, fortalecendo a 

regionalização da saúde”, 
explicou. 

 Ela também destacou a 
importância da instalação 
do novo aparelho de tomo-
grafia.  “Para a realidade 
do hospital de traumato-
logia, dois tomógrafos são 
fundamentais porque su-
prem a necessidade de aten-
dimento diário, ampliando 
a assistência, a qualidade 
do atendimento e o tempo 
de resposta. Além disso, es-
tamos entregando equipa-
mentos de videolaparosco-
pia e ultrassonografia para 
que a gente consiga cada vez 
mais fazer o diagnóstico em 
tempo real”, acrescentou. 

 A sala de hemodinâmica 

recebeu o nome Domiciano 
Silva da Silveira em home-
nagem ao médico cardiolo-
gista que prestou relevan-
tes serviços à população da 
região.  “Meu pai dedicou a 
vida à medicina e trabalhar 
dava vigor e forças a ele e em 
nome da família agradece-
mos pela escolha do nome 
dele para o setor”, disse a fi-
lha do homenageado, Patrí-
cia Silveira.

 O presidente da Assem-
bleia Legislativa, Adriano 
Galdino, os deputados esta-
duais Wilson Filho, Ricardo 
Barbosa, Inácio Falcão e João 
Gonçalves, vereadores e au-
xiliares da gestão estadual 
estiveram presentes.

n 
Unidade 
hospitalar 
também foi 
contemplada 
com equipa-
mentos de 
videolapa-
roscopia e 
ultrassono-
grafia

Pocinhos ganha travessia urbana com 3,5 kmEm Soledade, convênio 
para custeio hospitalar Infraestrutura, dos Recursos 

Hídricos e do Meio Ambiente, 
Deusdete Queiroga, destacou 
os investimentos do Governo 
da Paraíba em obras rodoviá-
rias. “São mais de R$ 1 bilhão 
de recursos do estado nesse 
segmento, com construção, 
restauração de rodovias, tra-
vessias urbanas, como a feita 
em Pocinhos, trazendo dig-
nidade, mobilidade urbana, 
facilitando o tráfego de veí-
culos na localidade, além das 
ligações para distritos, bene-
ficiando todos as regiões do 
estado”, falou. 

 O presidente da Assem-
bleia Legislativa, Adriano 
Galdino, parabenizou o Go-
verno do Estado pela gestão 
operosa e inclusiva. “É uma 

satisfação estar em Pocinhos 
e viver um momento tão es-
pecial. Nós agradecemos e re-
conhecemos o que o governo 
tem feito por Pocinhos e por 
toda a Paraíba porque são 
obras em todo o estado, fa-
zendo uma Paraíba melhor e 
mais justa para todos e o bem 
pelo nosso povo, realizando 
um trabalho com compro-
misso, transparência, firme-
za, levando desenvolvimento 
e políticas públicas aos muni-
cípios”, declarou.

 A prefeita de Pocinhos, 
Eliane Galdino, agradeceu 
ao governador João Azevê-
do pelo cuidado com a po-
pulação e entregou ao ges-
tor uma comenda com fotos 
de diversas obras que o es-

tado executa no município. 
“Hoje é um dia memorável 
porque tivemos a oportu-
nidade de recepcionar João 
Azevêdo, que é um realiza-
dor de sonhos da população, 
e com sensibilidade, chega 
com ações como o progra-
ma Tá na Mesa, que nos en-
che de emoção pelo caráter 
humano, com a inaugura-
ção do asfalto, que traz pro-
gresso, beleza e demonstra 
o compromisso do governa-
dor que tem feito uma ação 
como essa em vários muni-
cípios, além de calçamento, 
reforma de escola com gi-
násio coberto e reforma de 
hospital, melhorando a qua-
lidade de atendimento”, co-
mentou Eliane. 

Pocinhos recebeu investimentos superiores a R$ 3 milhões com recursos próprios do Estado

O governador João Aze-
vêdo esteve, ontem, em So-
ledade, ocasião em que as-
sinou um convênio com a 
Prefeitura, no valor de R$ 
720 mil, para custeio do hos-
pital municipal. Na oportu-
nidade, ele também visitou 
as obras de construção de 
um ginásio poliesportivo e 
de reforma da Escola Mu-
nicipal Professor Luiz Gon-
zaga Burity ,que recebem in-
vestimentos de R$ 780 mil 
do Governo do Estado re-
passados ao município. 

Ele destacou o avanço 
das obras do ginásio e da 
escola e a importância dos 
equipamentos para o mu-
nicípio. “Além de embelezar 
a cidade, o ginásio contará 
com uma área de convivên-
cia para toda a população, e 
a escola, que conta com 17 
salas de aula, irá oferecer 
as melhores condições de 
aprendizado aos alunos por-
que temos professores com-
prometidos e um ambiente 
físico adequado. Além disso, 
o convênio com o hospital 
irá ajudar a manter e melho-
rar os serviços de saúde ofe-
recidos à população”, frisou. 

 O deputado estadual 
Wilson Filho evidenciou o 
trabalho do Governo da Pa-
raíba. “Hoje é um dia espe-
cial porque estamos contem-

plando as transformações 
de Soledade que, além dos 
investimentos para o cus-
teio do hospital, tem recebi-
do recursos para creche, de 
quase R$ 900 mil, travessia 
urbana, com R$ 2,5 milhões, 
reforma de escola, com qua-
se R$ 3 milhões, e a PB-176, 
que será uma realidade, de-
monstrando o respeito do 
governador João Azevêdo 
com o povo e nós agrade-
cemos por entender a nossa 
defesa por esta terra”, falou.  

O prefeito de Soledade, 
Geraldo Moura,  agradeceu 
as parcerias. “É uma ale-
gria compartilhar a concre-
tização de sonhos, a partir 
de obras conveniadas com 
o Governo do Estado, que 
também tem recebido ações 
importantes como o progra-
ma Tá na Mesa, amenizan-
do a fome de quem passa por 
dificuldades”, comentou.  

O deputado estadual 
João Gonçalves, prefeitos e 
vereadores da região, além 
de secretários da gestão es-
tadual, a exemplo de Lídia 
Moura (Mulher e da Diver-
sidade Humana), Tibério 
Limeira (Desenvolvimen-
to Humano) e Jhony Bezer-
ra (executivo de Gestão da 
Rede de Unidades de Saú-
de) acompanharam as visi-
tas técnicas.

Foto: José Marques/Secom-PB
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O prefeito de Cabede-
lo, Vitor Hugo Castelliano 
(União Brasil) teve alta mé-
dica, ontem, conforme an-
tecipou a reportagem de A 
União, após ser submetido a 
um cateterismo de urgência, 
em decorrência de um infarto 
agudo do miocárdio sofrido 
na última terça-feira. O ges-
tor, antes de deixar o Hospi-

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) ajuizou uma 
ação civil pública contra o 
Município de Conde, para 
obrigá-lo a se abster de rea-
lizar novas contratações e 
prorrogações de contratos 
vigentes de servidores sem 
aprovação em concurso pú-
blico. Além disso, a prefeitu-
ra terá que reduzir o quadro 
de servidores temporários, 
de forma escalonada, até que 
haja a substituição por servi-
dores concursados. A decisão 
foi tomada na última quarta-
feira (8) pelo órgão. 

A ação, de autoria da pro-
motora de Justiça Cassiana 
Mendes de Sá, tramita na 
Vara Única do Conde e é um 
desdobramento do inquéri-
to civil público instaurado 
para acompanhar as contra-
tações realizadas por excep-
cional interesse público pela 
Prefeitura.

Conforme explicou a pro-
motora de Justiça, que atua 
na defesa do patrimônio pú-
blico, foi constatada a prática 
contumaz e intencional, das 
gestões anterior e atual, de 
efetuar contratações precá-
rias de pessoal, para o exercí-
cio de todas as especialidades 
de funções do serviço públi-
co municipal. O problema, in-
clusive, já foi detectado pelo 
Tribunal de Contas do Esta-
do (TCE-PB).

De acordo com dados do 
Sistema Sagres do TCE-PB, 
em 2017, o número de contra-
tados por excepcional interes-
se público passou de 179, em 
janeiro, para 538 em dezem-
bro (uma variação de 200%). 
Ao longo dos anos, esse nú-
mero aumentou, chegando 
em abril deste ano a 1.249 
servidores, o que represen-
ta 51,8% do total do quadro 
do funcionalismo municipal 

e uma despesa de R$ 2,7 mi-
lhões. “O quadro de incons-
titucionalidade detectado na 
gestão anterior foi agravado 
com a nova gestão, que teve 
início no ano de 2021. O que já 

era desproporcional tornou-
se absolutamente arbitrário e 
desmedido”, disse a promoto-
ra de Justiça.

Segundo ela, os dados 
também demonstram que 
praticamente dois terços dos 
servidores ativos do quadro 
são preenchidos por profis-
sionais sem vínculo efetivo 
com a administração públi-
ca municipal. “A opção elei-
ta pela Prefeitura Municipal 
de Conde evidencia a bur-
la à obrigatoriedade do con-
curso público (artigo 37, II, 
da CF/88) em patente des-
vio de finalidade, uma vez 
que tais servidores desempe-
nham funções que deveriam 
ser exercidas efetivamente 
por concursados”, acrescen-
tou.

Recomendações
Durante a tramitação do 

inquérito civil público, a Pro-

motoria de Justiça chegou a 
expedir recomendações aos 
gestores municipais para 
que se abstivessem de reali-
zar contratações sem a pré-
via aprovação em concurso 
público e fora das hipóteses 
previstas na Constituição Fe-
deral e para que exonerassem 
todos os servidores que tives-
sem sido contratados de for-
ma irregular.

Prefeitura explica
Em nota, a Prefeitura Mu-

nicipal de Conde disse que 
em relação à ação impetra-
da pelo Ministério Público, 
o Município ainda não foi ci-
tado. “Por estarmos sempre 
à disposição para os possí-
veis esclarecimentos, assim 
que houver a notificação da 
Justiça, providenciaremos 
as respostas adequadas, de-
monstrando a real necessi-
dade dos contratados, bem 

como indicaremos as medi-
das já tomadas para a finali-
dade de reduzir o quantitati-
vo de prestadores de serviço”. 

No entanto, a Prefeitura 
justificou as contratações. Se-
gundo a nota, a gestão da pre-
feita Karla Pimentel recebeu 
o município sem estrutura 
de pessoal compatível com a 
necessidade de atendimento à 
população. O Município res-
saltou que as contratações fo-
ram necessárias devido à am-
pliação de serviços públicos. 

“Reforçamos que a gestão 
atual prima pela legalidade e 
vem buscando meios de re-
duzir o quantitativo de pres-
tadores de serviços e já iniciou 
um trabalho para reestrutu-
rar a legislação municipal, 
adequando os cargos públi-
cos à real necessidade do mu-
nicípio e desta forma, pos-
sibilitando a realização de 
concurso público”, diz nota.

Emocionado, prefeito Vitor Hugo agradece a Deus por estar vivo
em vídeo

MP recorre à Justiça para proibir contratações sem concurso no Conde
ação civil pública

Parlamentares de todo o país estão em JP; presidente da República em exercício participa do evento hoje

Cícero destaca troca de experiências
encontro de vereadores

O anfitrião do Encontro 
do Conselho Nacional do 
Poder Legislativo Municipal 
das Capitais (Conalec), o pre-
sidente da Câmara Munici-
pal de João Pessoa, vereador 
Dinho Dowsley (Avante) e o 
prefeito da capital paraiba-
na, Cícero Lucena (Progres-
sistas), abriram oficialmente, 
na manhã de ontem, a segun-
da edição do evento, que está 
sendo realizado no Auditório 
Ariano Suassuna, na sede do 
Tribunal de Contas do Esta-
do da Paraíba. O evento con-
tinua hoje com a participação 
do presidente da Repúbli-
ca, em exercício, o senador 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 
que também preside o Sena-
do Federal e o Congresso Na-
cional. O presidente nacional 
do PSD, Gilberto Kassab tam-
bém participa hoje do evento.

Paralelamente ao Cona-
lec, também está acontecen-
do o 1º Encontro Paraibano de 
Câmaras Municipais. Nestes 
encontros estão sendo debati-
dos temas como moderniza-
ção dos legislativos, comuni-
cação e transparência. 

O prefeito de João Pessoa, 
em seu discurso, ressaltou a 
importância dos encontros 
para garantir a troca de ex-
periência entre as Câmaras. O 
gestor registrou a harmonia 
entre os poderes como for-
ma de garantir uma melhor 
prestação de serviço para a 
população das cidades. Como 

exemplo desta parceria, Cí-
cero citou as emendas im-
positivas, destinadas aos ve-
readores para que possam 
destiná-las a áreas de saúde 
e em outros campos que de-
cidam. 

“Como municipalista que 
sou, não poderia deixar de es-
tar presente para reiterar mi-
nha defesa da política pública 
que permite aos municípios 
oferecer uma maior quali-
dade de vida aos seus cida-
dãos.  Essa tarefa passa por 
cada um de nós. Todos sabe-
mos que a vida acontece nas 
cidades, mas na hora de di-
vidir o bolo da arrecadação, 
o município fica com a menor 
fatia, embora cada vez mais 
aumentem as nossas atribui-
ções. Cabe ao legislador fazer 
uma matemática para forta-
lecer Prefeituras e Câmaras 
Municipais. O Executivo e 
Legislativo só conseguem 
avançar quando caminham 
lado a lado.  A importância 
desses encontros está em pro-
porcionar o intercâmbio, e 
compartilhar os ensinamen-
tos que existem em todas as 
Câmaras Municipais do país. 
Em cada uma delas nós te-
mos o que aprender. Apro-
veitem a estadia de João Pes-
soa”, discursou. 

O anfitrião do evento, o 
vereador Dinho, que preside 
a Câmara da capital paraiba-
na, destacou a importância da 
realização do Conalec e as ra-
zões de sua criação. O parla-
mentar endossou as palavras 
do prefeito Cícero e parabeni-

zou a importância da parceria 
entre o Legislativo e Executi-
vo em João Pessoa. Além das 
emendas impositivas, o par-
lamentar lembrou a disponi-
bilização de canais da TV Câ-
mara para que as Câmaras 
da Região Metropolitana de 
João Pessoa possam transmi-
tir suas sessões, garantindo 
o aumento da transparência 
e a divulgação das ações des-
sas instituições.

“Contemplo esse auditório 
repleto de vereadores com-
prometidos com as pessoas 
de suas cidades. Esses even-
tos significam a maior das 
provas de união da nossa ca-
tegoria. Eu sempre digo que 
os vereadores são os maio-
res representantes do Brasil. 

Maior categoria, o verdadei-
ro para-choque da população. 
Somos os representantes polí-
ticos mais próximos do povo. 
Precisávamos de uma repre-
sentação maior. Precisáva-
mos de uma entidade que re-
presentasse as capitais e fosse 
capaz de dar legitimidade a 
esses vereadores para sentar 
à mesa com os deputados, os 
senadores e até para pedir au-
diência com o presidente da 
República. Precisávamos de 
união, pois todos sabem que 
as Câmaras não têm repre-
sentação jurídica. O Conalec 
foi criado nesse sentido. Sem-
pre fomos o braço do Execu-
tivo e o Conalec tem o objeti-
vo de dar representatividade 
às Câmaras Municipais. Sa-

bemos de nossa relevância 
para o povo brasileiro. Uni-
dos seremos mais fortes. Va-
mos unir forças para enfren-
tar as demandas das cidades, 
dando a nossa contribuição 
em prol de todos. Estamos 
participando efetivamente da 
gestão, com as emendas im-
positivas que são atendidas, 
tanto dos vereadores da opo-
sição como da situação”, des-
tacou o vereador Dinho.

Na primeira palestra do 
dia no Conalec foi abordado 
o tema ‘o papel dos Legislati-
vos na discussão de políticas 
públicas voltadas para o de-
senvolvimento econômico e 
social das cidades”. 

O mediador foi o secre-
tário executivo do Conalec, 

Rodrigo Rodrigues e como 
debatedores estiveram os pre-
sidentes das Câmaras Muni-
cipais de Florianópolis, Boa 
Vista e Recife, Roberto Katu-
mi (PSD), Genilson Costa (So-
lidariedade) e Romerinho Ja-
tobá (PSB).

O presidente da Câma-
ra Municipal de Florianópo-
lis, Roberto Katumi destacou 
também a modernização do 
prédio, com a acessibilidade 
total do edifício; e a criação 
da Procuradoria da Mulher. 

“É um local em que as ve-
readoras recebem denúncias 
relacionadas à mulher, em 
que as mulheres possam ser 
acolhidas e o assunto debati-
do com nossas vereadoras”, 
explicou Roberto Katumi. 

Encontro do Conselho Nacional do Poder Legislativo Municipal das Capitais está ocorrendo no Auditório Ariano Suassuna

Foto: CMJP
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tal Memorial São Francisco, 
onde estava internado, gra-
vou um vídeo, emocionado, 
onde agradece a Deus por es-
tar vivo. 

No vídeo, o gestor revela 
que tinha uma calcificação, 
onde tomava medicação e ti-
nha interrompido, por acre-
ditar que praticando esporte 
e tendo alimentação saudável 
eram o suficiente para man-
ter suas veias e artérias de-
sobstruídas. 

“No ano passado eu fiz um 
exame de ultrassom de abdô-
men total e ficou constatada 
calcificação na veia principal 
do coração. Procurei um es-
pecialista, tomei a medicação, 
mas achei que fazendo trata-
mento para emagrecer e me-
lhorar a alimentação essa cal-
cificação poderia ter passado 
e parei o medicamento. Coi-
sa que não funcionou e a cal-
cificação piorou e aí eu tive, 
realmente, o infarto.”, expli-

cou o prefeito, revelando que 
apenas 33% das pessoas que 
tem este tipo de infarto so-
brevivem. 

Depois de agradecer a 
Deus, o prefeito fez questão 
de lembrar dos apoios da es-
posa Daniella Ronconi e da-
mãe Tânia Castelliano. Vitor 
Hugo também citou o secre-
tário do Procon-JP, Rougger 
Guerra, que o levou até o hos-
pital. 

“Obrigado a Deus e a to-

dos que torceram por minha 
recuperação, em especial mi-
nha esposa Daniella Ronconi 
é minha mãe Tânia Castell-
liano. Quero também agra-
decer a alguns amigos, como 
Rougger Guerra que veio di-
rigindo meu carro, passan-
do por sinal vermelho, ven-
do a gravidade que eu estava. 
Agradecer aos amigos que pa-
raram tudo para me socor-
rer.”, destacou o prefeito. 

O prefeito de Cabedelo, Vi-

tor Hugo Castelliano, tem 48 
anos e sofreu um infarto agudo 
do miocárdio e foi submetido a 
uma angioplastia coronariana 
na noite da última terça-feira. 
O procedimento foi realizado 
com sucesso no Hospital Me-
mórial São Francisco, no bair-
ro da Torre, em João Pessoa. Na 
quarta-feira ele fez novos exa-
mes como ecocardiograma, en-
tre outros, iniciou fisioterapia. 
Ontem, teve alta e hoje já está 
em sua residência.

Prática
Promotora revelou que 
foi constatada a prática 
contumaz e intencional 

das gestões anterior 
e atual de efetuar 

contratações precárias 
de pessoal
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O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
informou que não consegui-
rá incluir no questionário do 
Censo Demográfico 2022 per-
gunta sobre orientação sexual 
e identidade de gênero, con-
forme determinado pela Jus-
tiça Federal. O instituto infor-
mou que acionou a Advocacia 
Geral da União (AGU) para re-
correr da decisão, caso contrá-
rio terá que adiar novamente o 
levantamento censitário.

A decisão liminar, conce-
dida pelo juiz Herley da Luz 
Brasil, da 2ª Vara Federal Cí-
vel e Criminal do Acre, aten-
deu a um pedido do Minis-
tério Público Federal (MPF), 
sob o argumento de que a 
falta de estatísticas dificulta 
o desenvolvimento de políti-
cas públicas voltadas para a 
população LGBTQIA+.

“A omissão que o Esta-
do brasileiro, historicamen-
te, tem usado em desfavor da 
população LGBTQIA+ é re-
levante e precisa ser corrigi-
da”, escreveu o juiz, na deci-
são. “Ignorando-os, o Brasil 
não se volta às pessoas LGB-
TQIA+ com o aparato estatal 
que garante, minimamente, 
dignidade. Nega-se até mes-
mo a própria personalidade 
dessas pessoas”.

Em comunicado, o IBGE 
afirmou que não é possível 
incluir no questionário uma 
pergunta sobre orientação se-
xual e identidade de gênero 
“com técnica e metodologia 
responsáveis e adequadas - 
muito menos com os cuida-
dos e o respeito que o tema e a 
sociedade merecem”. O órgão 
lembrou ainda que faltam 
menos de dois meses para o 
início da operação.

A coleta do Censo Demo-
gráfico está prevista para ter 
início em 1º de agosto. Mais 
de 200 mil recenseadores es-
tão sendo recrutados e treina-
dos para fazer o levantamen-
to de informações em todos 
os cerca de 76 milhões de do-
micílios do país.

“Haverá impacto financei-
ro severo, especialmente se 
for constatada a necessidade 
de mudança metodológica, 
caso as perguntas precisem 
ser respondidas individual-
mente - exigindo que as in-
formações sejam coletadas 
com a própria pessoa - o que 
aumentaria a necessidade de 
revisitas, correndo o risco de 
inviabilizar a operação censi-
tária. Essas mudanças podem 
diminuir significativamente 
a produtividade do recensea-
dor e elevar o tempo de cole-
ta como um todo, aumentan-
do o gasto com mensalistas, 
aluguéis, dentre outros”, ar-

Instituto alega que não consegue incluir questão sobre orientação sexual, que foi determinada pela Justiça

IBGE ameaça adiar o Censo 2022 
prazo muito curto

Daniela Amorim 
Agência Estado

gumentou o IBGE, em nota.

Complexidade
O órgão estatístico afir-

ma que inserir os quesitos no 
Censo em cima da hora, sem 
estudos, testes e treinamentos 
prévios, “seria ignorar a com-
plexidade e o rigor de uma 
operação censitária do por-
te continental da brasileira - 
cuja discussão e elaboração 
dos questionários e sucessi-
vos planejamentos e prepa-

rações se iniciaram em 2016”.
“Seria irresponsabilida-

de arriscar a integridade do 
Censo Demográfico enquan-
to principal pesquisa do país, 
ainda que por iniciativa ins-
pirada em legítimas causas 
e boas intenções”, alertou o 
IBGE. “Nesse caso - para dar 
cumprimento escorreito à li-
minar da Justiça do Acre - 
restaria ao IBGE, como única 
alternativa possível, o adia-
mento do Censo 2022. 

O IBGE tem ciência de que 
um novo adiamento do Cen-
so imporá vultosos impactos 
financeiros e sociais, inclusi-
ve prejudicando vários pla-
nejamentos nacionais, como 
a repartição das verbas dos 
Fundos de Participação dos 
Estados (FPE) e Municípios 
(FPM), além de repasses de 
verbas destinadas a progra-
mas sociais”, acrescentou

n 

A decisão 
liminar, 
concedida 
pelo juiz 
Herley da 
Luz Brasil, 
da 2ª Vara 
Federal Cível 
e Criminal do 
Acre, atendeu 
a um pedido 
do MPF

A coleta de dados sobre o Censo Demográfico está prevista para ter início no dia 1º de agosto deste ano

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O IBGE ressalta que fez 
testes de homologação dos 
sistemas utilizados na ope-
ração censitária já no ano 
passado, e que os técnicos 
responsáveis avaliam que 
alterar esses sistemas agora 
para inclusão intempestiva 
de nova informação coloca-
ria em risco “considerável” 
toda a operação censitária.

“A medida pode gerar 
impactos não estimados, no 
tempo e na qualidade das 
respostas dos entrevistados; 
e, evidentemente, causará 
aumento de custos (recursos 
federais) não contemplados 
no orçamento previsto para 
o Censo 2022: cerca de 2,3 bi-
lhões de reais”, diz a nota do 
instituto. 

O órgão estatístico afir-
mou que quesitos relacio-
nados a identidade de gê-
nero e orientação sexual já 
estão previstos para inves-

tigação em outras pesquisas 
domiciliares do IBGE: Pes-
quisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua 
(Pnad Contínua), no primei-
ro trimestre de 2023; Pesqui-
sa Nacional de Demografia 
em Saúde (PNDS), prevista 
para ir a campo no segundo 
trimestre de 2023; Pesqui-
sa Nacional de Saúde (PNS), 
prevista para ir a campo em 
2024; e na próxima edição da 
Pesquisa de Orçamentos Fa-
miliares (POF).

Realizado a cada 10 anos, 
o Censo Demográfico visi-
ta todos os lares brasileiros. 
A operação deveria ter ocor-
rido em 2020, mas foi adia-
da em decorrência da pan-
demia. A falta de destinação 
de verbas pelo Governo Fe-
deral também foi um obstá-
culo. Em 2021, o Orçamento 
federal não trouxe os recur-
sos necessários para a con-

dução do Censo, que acabou 
cancelado novamente, mas 
desta vez sob uma determi-
nação do Supremo Tribunal 
Federal (STF) de que ocorres-
se em 2022. Dois concursos 
públicos para contratação de 
mais de 200 mil trabalhado-
res temporários tiveram que 
ser cancelados.

A operação censitária 
foi orçada inicialmente pela 
equipe técnica do IBGE em 
mais de R$ 3 bilhões, para ir 
a campo em 2020. Em meio a 
pressões do governo pela re-
dução no orçamento, os ques-
tionários originais foram en-
xugados, e a verba encolheu 
para R$ 2,3 bilhões. No ano 
de 2021, o valor de apenas 
R$ 53 milhões no orçamen-
to sancionado pelo presiden-
te Jair Bolsonaro inviabiliza-
va até os preparativos para 
o levantamento ir a campo 
em 2022. 

Mudança em sistema motiva risco

A proposta de limitar a 
cobrança do ICMS em 17% 
para combustíveis, energia 
elétrica, telecomunicações 
e transporte pode significar 
uma redução à metade da 
alíquota do tributo em al-
guns estados.

O Rio de Janeiro, por 
exemplo, cobra 34% sobre a 
gasolina. Maranhão, Minas 
Gerais e Piauí seguem o Rio 
na lista dos estados com tri-
butação mais alta sobre a ga-
solina com alíquota de 31%. 
A maior parte dos gover-
nadores cobra em torno de 
29% sobre a gasolina e terá 
de derrubar a alíquota caso 
o projeto seja aprovado no 
Senado. No etanol, o ICMS 
mais comum é de 25%, mas 

no Rio chega a 32% e em To-
cantins a 29%.

No diesel, a mediana 
entre os estados é de 17%, 
exatamente o limite que o 
projeto busca impor aos go-
vernadores. Nove estados, 
porém, têm alíquotas do die-
sel acima desse teto e terão 
de se mexer: Alagoas, Ama-
zonas, Bahia, Ceará, Ma-
ranhão, Paraíba, Piauí, Rio 
Grande do Norte e Sergipe.

A maior parte dos esta-
dos também coincide com o 
teto no caso do gás de cozi-
nha. Para a conta de luz re-
sidencial, a alíquota mais 
recorrente é de 25%. Em te-
lecomunicações, 29%.

O levantamento das alí-
quotas foi feito pelo Esta-
dão/Broadcast com base nos 
dados fornecidos pelas en-
tidades que reúnem as em-

presas desses setores: Fe-
combustíveis (comércio de 
combustíveis), Conexis (te-
lecomunicações) e Abradee 
(distribuidoras de energia). 
Pelo projeto, esses itens pas-
sam a ser considerados es-
senciais, e a redução das alí-
quotas terá de ser imediata. 
O texto já passou na Câmara 
com votos de ampla maioria 
e integra um pacote de me-
didas do governo e de alia-
dos do Centrão para reduzir 
os preços em ano de eleições.

Governadores que es-
tiveram nesta quarta-feira 
em Brasília para desidra-
tar o impacto da desonera-
ção saíram com o sentimen-
to de que os parlamentares 
vão “passar o trator” e apro-
var o projeto sem mudan-
ças, segundo apurou a re-
portagem.

ICMS pode cair à metade em estados
com fixação de teto

Adriana Fernandes 
Agência Estado

Por 39 votos a favor, seis 
contra e uma abstenção, a cú-
pula do PSDB aprovou ontem  
a pré-candidatura da sena-
dora Simone Tebet, do MDB, 
à Presidência. Após mais de 
seis meses de negociação, 
a aliança que reúne PSDB, 
MDB e Cidadania põe a ter-
ceira via na disputa presiden-
cial, mas ainda há muitas di-
vergências para a montagem 
dos palanques nos estados.

O nome de Simone pas-
sou pelo crivo da reunião am-
pliada da Executiva Nacional 
do PSDB, com a participação 
das bancadas da Câmara e do 
Senado. Na composição para 
apoiar o MDB, os tucanos vão 
indicar mais adiante o sena-
dor Tasso Jereissati (PSDB-
CE) para vice da chapa.

Os deputados Aécio Ne-
ves (PSDB-MG) Alexandre 
Frota (SP), Paulo Abi Ac-
kel (MG), Eduardo Barbosa 
(MG), Rossoni (PR) e o sena-
dor Plínio Valério (AM) vo-

taram contra o apoio a Si-
mone. O ex-prefeito de Porto 
Alegre Nelson Marchezan 
se absteve.

Aécio liderou a ala do 
partido contra o lançamento 
de Simone, sob o argumen-
to de que desejava candida-
tura própria, mas foi derro-
tado. “Seria uma bênção se a 
candidatura da senadora Si-
mone pudesse se fortalecer 
e ocupar esse espaço da ter-
ceira via, mas eu vejo que ela 
está tendo dificuldade no seu 
próprio partido”, disse ele, 

numa referência às divisões 
no PSDB.

Racha no partido
O racha na seara tucana fi-

cou evidente desde as prévias 
do partido, em novembro do 
ano passado, quando o então 
governador de São Paulo João 
Doria venceu. No mês pas-
sado, porém, Doria foi pres-
sionado a desistir da disputa 
porque a cúpula do PSDB di-
zia que sua alta rejeição atra-
palhava a candidatura do go-
vernador Rodrigo Garcia a 

um novo mandato. São Paulo 
é governado pelo PSDB des-
de 1995 e é a principal apos-
ta do partido para as eleições.

“Todos os votos ‘sim’ (para 
Simone) foram pelo possível. 
A alma do PSDB é pela can-
didatura própria, mas enten-
demos que o PSDB não exis-
te como fim em si próprio. 
Existe como fim em permitir 
o que é melhor para a alter-
nativa dos brasileiros”, disse 
o presidente do PSDB, Bru-
no Araújo.

O movimento pela tercei-

ra via, também batizado pelo 
grupo de “centro democráti-
co”, foi anunciado em mea-
dos do ano passado com o 
objetivo de quebrar a polari-
zação entre o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) e o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT), favorito nas pes-
quisas. Até agora, porém, 
muitos nomes ficaram pelo 
caminho, como o do ex-mi-
nistro da Justiça Sérgio Moro 
(União Brasil) e o do presi-
dente do Senado, Rodrigo Pa-
checo (PSD).

PSDB aprova pré-candidatura de Simone Tebet à Presidência
eleições 2022

Lauriberto Pompeu 
Agência Estado

Prejuízos
O IBGE tem ciência de 

que um novo adiamento 
do Censo imporá 

vultosos impactos 
financeiros e sociais

Leia mais na Página 18
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Segunda a sexta

Natural de Porto Alegre, André Hack Bahi faleceu em confronto com tropas russas em Severodonetsk

Brasileiro morre em combate
guerra na ucrânia

O Ministério das Re-
lações Exteriores confir-
mou a morte do brasilei-
ro André Hack Bahi, de 
43 anos, que combatia ao 
lado das tropas ucrania-
nas na região do Donbas, 
epicentro do conflito nas 
últimas semanas. A con-
firmação da morte do 
brasileiro chegou ontem 
por meio da Embaixada 
do Brasil em Kiev.

Natural de Porto Ale-
gre, André Hack Bahi fa-
leceu em confronto com 
tropas russas em Seve-
rodonetsk, informou o 
Itamaraty, cidade que é 
o último bastião da re-
sistência ucraniana em 
Luhansk, e que, de acor-
do com o presidente 
ucraniano, Volodymir 
Zelensky, definirá o fu-
turo de Donbas.

A morte de André é a 
primeira de um brasilei-
ro a ser oficialmente con-
firmada no conflito ini-
ciado com a invasão da 
Ucrânia pela Rússia, em 
24 de fevereiro.

O Itamaraty já havia 
informado na última se-
gunda-feira que a Em-

baixada em Kiev esta-
va apurando os relatos 
de que um brasileiro te-
ria morrido em conflito 
em território ucraniano, 
mas não havia confirma-
do a morte. 

Em entrevista ao Es-
tadão na última quarta-
feira, a irmã do solda-
do, Tatiane Hack Bahi, 
afirmou que tinha espe-
ranças de encontrar o ir-
mão vivo. 

Amigos e combaten-
tes que atuaram no front 
da guerra junto com An-
dré têm publicado a no-
tícia de sua morte nas 
redes sociais. Na quarta-
feira, 8, o soldado brasi-
leiro André Kirvaitis fez 
uma homenagem ao seu 
colega brasileiro, onde 
publicou um vídeo no 
Instagram. 

“Mais um soldado 
ânimo, que como outros 
deu a vida em comba-
te pela liberdade e pela 
paz, eu não vou deixar 
seu nome ser esqueci-
do, obrigado por tudo 
irmão, você está na ver-
dadeira vida agora, a 
terra é uma breve pas-
sagem perto da eterni-
dade, você cumpriu sua 
missão com honra”, diz 
o texto.

O presidente da Ucrânia, 
Volodymyr Zelensky, aler-
tou que milhões de pessoas 
podem morrer de fome por 
causa do bloqueio russo aos 
portos ucranianos do Mar 
Negro, que, segundo ele, dei-
xou o mundo “à beira de ter-
rível crise alimentar”.

A Rússia capturou gran-
de parte da costa da Ucrânia, 
bloqueando as exportações 

agrícolas e elevando o custo 
dos grãos. Zelensky afirmou 
que a Ucrânia agora não pode 
exportar grandes quantida-
des de trigo, milho, óleo ve-
getal e outros produtos que 
desempenhavam “papel esta-
bilizador no mercado global”.

“Milhões de pessoas po-
dem morrer de fome se o blo-
queio russo ao Mar Negro 
continuar”, disse ele decla-
ração, por vídeo, ao TIME100 
Gala 2022 em Nova York, di-

vulgada pelas autoridades 
ucranianas ontem.

A Ucrânia e o Ociden-
te acusam Moscou de usar 
suprimentos de alimentos 
como arma de guerra. A Rús-
sia diz que as minas explosi-
vas colocadas pela Ucrânia, 
no mar, e as sanções interna-
cionais contra Moscou são as 
culpadas.

Kiev costumava expor-
tar a maioria de seus produ-
tos por meio de portos marí-

timos, mas desde a invasão 
russa, em 24 de fevereiro, foi 
forçada a transportar grãos 
de trem pela fronteira ociden-
tal da Ucrânia ou por peque-
nos portos do Rio Danúbio. 
Zelensky, que foi incluído 
na lista das 100 pessoas mais 
influentes de 2022 da revis-
ta Time, disse que é grato ao 
presidente dos Estados Uni-
dos, Joe Biden, por “unir o 
mundo livre quando a ame-
aça russa surgiu”.

Milhões podem morrer de fome, diz Zelensky
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A Ucrânia 
e o Oci-
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Moscou de 
usar su-
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tos como 
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de guerra

Agência Brasil

Zelensky afirmou que a Ucrânia, agora, não pode exportar grandes quantidades de trigo, milho e óleo vegetal

Foto: Serviço de Imprensa da Presidência da Ucrânia

Número de mortos em ataque 
a igreja é corrigido para 40

na nigéria

A Nigéria voltou ontem 
a corrigir o número de mor-
tos no ataque de domingo 
passado contra uma igre-
ja católica em Ondo, su-
doeste do país, de 22 para 
40. A informação foi dada 
pelo governador do estado, 
Oluwarotimi Akeredolu, à 
imprensa local.

Após o ataque contra a 
Igreja de São Francisco, na 
cidade de Owo, as autorida-
des divulgaram diferentes 
números de vítimas, mas o 
governador admitiu, na últi-
ma quarta-feira, que houve 
erros na contagem. “A equi-
pe médica, chefiada pelo co-

missário de saúde, enviou-
nos os números, e eles são 
um pouco diferentes. O que 
divulguei durante o meu 
discurso ao Estado [na ter-
ça-feira] estava errado e de-
vemos aceitá-lo”, admitiu 
Akeredolu, após reunião 
com bispos para analisar o 
ataque.

“O número que tenho 
agora mostra que havia 127 
pessoas envolvidas, e o nú-
mero de mortos agora é 40. 
Internados para tratamento 
temos 61. Vinte e seis recebe-
ram alta. Esses são os núme-
ros que temos agora. O go-
verno não esconde nada “, 
frisou o governador, citado 
pelos veículos de comuni-
cação locais. A Agência Na-

cional de Gestão de Emer-
gências (Anme) da Nigéria 
confirmou na última terça-
feira à agência de notícias 
espanhola Efe que houve 22 
mortos, número que o presi-
dente usou em seu discurso 
naquele dia.

O número representava 
queda significativa em re-
lação ao número de mortos 
divulgado na segunda-fei-
ra pelo Conselho Leigo Ca-
tólico da Nigéria, que indi-
cou “mais de 50” mortos no 
ataque. No domingo passa-
do, homens armados não 
identificados, disfarçados de 
membros da congregação, 
dispararam tiros e usaram 
explosivos no ataque à igre-
ja, segundo a polícia.

Irã decide remover 27 câmeras 
de monitoramento da AIEA

energia nuclear

O Irã deu um “golpe po-
tencialmente fatal” ao acordo 
nuclear de 2015 ao remover câ-
meras que monitoram as ati-
vidades nucleares do país per-
sa, alertou o chefe da agência 
atômica da Organização das 
Nações Unidas (ONU) ontem, 
pedindo a Teerã que reverta 
sua decisão em três ou qua-
tro semanas.

Anteontem, o Irã disse 
à Agência Internacional de 
Energia Atômica (AIEA) que 
decidiu remover 27 câmeras 

de monitoramento da organi-
zação da ONU de vários locais 
relacionados à energia nuclear 
em todo o país, horas depois 
que a mídia iraniana infor-
mou que estava desligando 
apenas duas câmeras.

Em uma coletiva de im-
prensa ontem, o diretor-ge-
ral da AIEA, Rafael Grossi, 
disse que a decisão, em bre-
ve, tornaria impossível para a 
agência fornecer informações 
precisas sobre quais equipa-
mentos e materiais nucleares 
o Irã produziu. A AIEA é a 
principal agência encarrega-
da de monitorar a conformi-

dade do Irã com o acordo de 
2015. As preocupações com a 
transparência no programa 
do Irã surgem quando o es-
forço ocidentais para reviver o 
acordo nuclear entrou em um 
impasse, sem negociações so-
bre um acordo desde meados 
de março. O governo america-
no está sob crescente pressão 
política, inclusive de alguns 
democratas, para abandonar 
os esforços pela retomada do 
pacto, que suspendeu a maio-
ria das sanções internacionais 
ao Irã em troca de limites rígi-
dos, mas temporários, às ati-
vidades nucleares iranianas.

Agência Brasil

Agência Estado

Luciano Nagel 
Agência Estado
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O Governo do Estado e di-
versas prefeituras estão pa-
gando hoje a primeira parcela 
do 13o salário ao funcionalis-
mo público, incluindo apo-
sentados, pensionistas, refor-
mados e o pessoal da ativa. Os 
gestores pretendem aquecer a 
economia com a injeção de re-
cursos, beneficiando os seto-
res de comércio e de serviços 
durante os festejos juninos. 
Apenas o Governo do Estado 
injeta R$ 713 milhões na eco-
nomia em 12 dias, contando 
com o pagamento do salário 
de maio, ocorrido nos últimos 
dias 30 e 31.

O governador João Aze-
vêdo aponta que o pagamen-
to em dia, dentro do mês tra-
balhado, é uma constante de 
seu governo. “Com essa inje-
ção de mais de R$ 713 milhões 
na economia, estamos geran-
do renda, emprego e auxilian-
do os servidores estaduais a 
se planejarem para o mês de 
junho”, destacou o chefe do 
Executivo estadual, quando 
anunciou o calendário de pa-
gamento.

A Prefeitura de Santa Rita 
foi a primeira a pagar o 13o sa-
lário. Os recursos foram cre-
ditados na quarta-feira (8), 

Opinião
Celso Mangueira 

Vice-presidente do Corecon-PB | Colaborador

Governo do Estado e prefeituras creditam salários e aquecem a economia local

Servidores recebem hoje 
primeira parcela do 13o

crédito na conta

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 0,52%

R$ 4,916
-1,18%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

Maio                      0,47
Abril                      1,06
Março                    1,62
Fevereiro/2022      1,01
Janeiro/2022 0,54 

Euro  Comercial

-0,42%

R$ 5,218

Libra  Esterlina

0,21%

R$ 6,141

Ibovespa

107.093 pts

Selic

Fixado em 4 de 
maio de 2022

12,75%

Thadeu Rodrigues 
thadeu.rodriguez@gmail.com

Para quem ainda está pes-
quisando preços de presen-
tes para o Dia dos Namora-
dos, celebrado no próximo 
domingo (12), uma opção é 
recorrer ao aplicativo Preço 
da Hora, que permite fazer 
a consulta dos valores dos 
produtos sem sair de casa. O 
aplicativo permite verificar 
os locais com os preços mais 
em conta de forma compara-
tiva e rápida, disponível nos 
sistemas IOS e Android, ou 
acessar o site www.preco-
dahora.pb.gov.br.

A consulta traz o endere-
ço e o contato da loja e, se for 
o caso, a rota para chegar ao 
endereço, por meio do maps. 
O aplicativo toma por base 
as informações reais com os 

seus preços, por meio das no-
tas fiscais eletrônicas enca-
minhadas pelas empresas à 
Secretaria de Estado da Fa-
zenda (Sefaz-PB).

Os preços das lojas são 
pesquisados com auxílio da 
geolocalização, em um raio 
definido pelo usuário, que 
pode variar entre um e 30 
quilômetros de distância. 
Entre as funcionalidades do 
aplicativo estão ainda um 
mapa que aponta os estabele-
cimentos com os preços mais 
baixos na região delimitada 
pelo usuário, um gráfico com 
o histórico de preços do pro-
duto e a possibilidade de co-
tar rapidamente uma lista de 
itens, obtendo os melhores 
preços na cidade.

Itens cadastrados
A ferramenta oferece ao 

consumidor, em tempo real, 
os menores preços de mais 
de 800 mil produtos comer-
cializados nos 223 municípios 
do estado. É possível visuali-
zar ainda o histórico de pre-
ços dos últimos seis meses e a 
rota do estabelecimento.

A plataforma foi desenvol-
vida pela Sefaz-PB em parce-
ria com o Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-PB) e a Uni-
versidade Federal da Paraí-
ba (UFPB), para auxiliar os 
cidadãos onde comprar mais 
em conta. O aplicativo, que 
foi lançado em junho de 2019, 
é uma tecnologia 100% parai-
bana, com versões atualiza-
das ao longo do ano.  

Aplicativo ‘Preço da Hora’ ajuda o consumidor 
a encontrar presente do Dia dos Namorados

pesquisa on-line

aos servidores municipais. O 
pagamento aos aposentados 
e pensionistas ainda ocorreu 
antes. Em Cabedelo, o funcio-
nalismo municipal recebeu os 
proventos ontem.

Já a Prefeitura de João Pes-
soa e a de Patos pagam hoje os 
servidores ativos e inativos. 
Em Campina Grande, onde 
ocorre o Maior São João do 
Mundo, o 13o salário será cre-
ditado em parcela única, em 
dezembro.

Orientações
O economista Cássio da 

Nóbrega recomenda o que o 
servidor público pode fazer 
com a renda extra, dependen-
do da situação econômica de 
cada um. “O endividamento 
está acima dos 70% no Brasil. 
E na Paraíba não é diferente. 
Se o servidor está muito endi-
vidado, ele pode usar o recur-
so para quitar dívidas e evitar 
o inadimplemento ou renego-
ciá-las, considerando que há 
juros rotativos que superam 

os 300% ao ano”, exemplifica.
Contudo, ele pondera que 

uma parte dos valores pode 
ser usada para o lazer, sobre-
tudo, considerando a época 
de festejos juninos. “O lazer 
é algo importante em nossas 
vidas e o São João faz parte 
da nossa cultura. Só é preciso 
ter cuidado para não extrapo-
lar o orçamento familiar”, re-
comenda.

Para quem não está endi-
vidado, Cássio da Nóbrega 
sugere uma reserva para si-
tuações emergenciais ou po-
sitivas, como uma aquisição 
promocional de um bem. Ou-
tra opção é o investimento dos 
valores em títulos públicos, 
que geram poucos riscos.

A servidora Elizabete Bar-
bosa já decidiu o que fazer 
com o valor do 13o salário: pa-
gar tributos atrasados. “Era 
uma dívida antiga, que ago-
ra estou com oportunidade 
de quitar com possibilidade 
de redução de juros e multas 
por atraso”, comenta.

800 mil
Número de itens 

cadastrados é resultado 
de um mapeamento 

em todo o estado, 
permitindo que o 

consumidor verifique 
o preço de diversos 

produtos em tempo real 
por meio do aplicativo 

desenvolvido pela Sefaz
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Em 12 dias, 
o governo 
estadual fez 
pagamentos 
que somam 
R$ 713 milhões 
em recursos da 
folha salarial

Dinheiro extra pode ajudar os paraibanos a colocar as contas em dia e aproveitar os festejos juninos

Foto: Evandro Pereira

“O endividamento 
está acima dos 
70% no Brasil. E 
na Paraíba não 
é diferente. Se 
o servidor está 
muito endividado, 
ele pode usar o 
recurso para quitar 
dívidas e evitar o 
inadimplemento 
ou renegociá-las, 
considerando que 
há juros rotativos 
que superam os 
300% ao ano

Cássio da Nóbrega

Em um momento de uma lenta 
recuperação econômica no Brasil 
decorrente dos efeitos negativos das 

medidas de combate ao Covid-19, da guerra 
Rússia e Ucrânia e da alta inflação mundial 
e de muitas dúvidas aos possíveis resultados 
do governo que assumirá os destinos do país 
em janeiro do próximo ano, governadores do 
Nordeste e líderes políticos, empresariais e 
trabalhistas, pesquisadores e especialistas 
de todo o país estarão reunidos no Centro de 
Convenções da Paraíba, em  João Pessoa, 
nos dias 29 e 30 de junho, para participarem 
do seminário “O Nordeste como Prioridade 
do Desenvolvimento Nacional”, idealizado 
pelo presidente do Fórum Celso Furtado 
de Desenvolvimento da Paraíba (FCF/PB), 
economista Rômulo Polari.

O evento realiza-se em comemoração ao 
3o ano de criação do FCF/PB - criado em 19 
de junho 2019 - e é uma oportunidade de uma 
autoanálise do NE, na busca dos porquês, 
como solução do subdesenvolvimento sob a 
ótica de que desenvolver a região é condição 
necessária e suficiente ao desenvolvimento 
nacional. Daí os fundamentos de sua 
prioridade e tem como objetivo fundamental 
buscar caminhos exequíveis à criação de uma 
base socioeconômica moderna e complexa 
para a região nordestina, à luz de um plano 
de desenvolvimento com os seguintes eixos 
temáticos e linhas de ação operacionais: 

• Complementação/modernização da 
infraestrutura e dos serviços básicos;

• Educação, ciência e tecnologia; 
• Contemporaneidade do setor produtivo 

integrado à economia nacional;
• Turismo de base natural e histórico-

cultural.
A programação do seminário foi dividida 

em três grandes blocos, assim constituída: 
três conferências, oito mesas de debate e três 
painéis. Cada um dos blocos trará questões 
atuais para fundamentar o desenvolvimento 
da Região integrado ao Brasil e ao mundo.

Os participantes do evento terão acesso 
a palestras com lideranças e especialistas 
de diferentes vertentes de conhecimento, 
experiências e pensamentos, propiciando 
uma ampla troca de ideias que remetam aos 
resultados esperados do evento:

- Fortalecer a consciência nordestina 
pela superação do subdesenvolvimento, 
com propostas de solução a essa condição 
necessária e suficiente ao desenvolvimento 
nacional; 

- Elaborar os fundamentos à afirmação de 
que o desenvolvimento do NE, hoje, é mais 
viável, tem mais elos de integração produtiva 
com a economia nacional e interessa muito 
mais ao país do que aquele almejado nos 
primórdios da Sudene. 

Como produto final de primeira ordem do 
Seminário: Livro/Anais contendo relatórios 
técnicos e analíticos respaldados pelas forças 
sociopolíticas, a comunidade acadêmico-
científica e os agentes políticos e empresarias, 
de modo a responder, com fundamentos 
sólidos, às questões e soluções para o 
projeto “O Nordeste como Prioridade do 
Desenvolvimento Nacional”.

Seminário apontará 
soluções para colocar o 
Nordeste como prioridade do 
desenvolvimento nacional

Através do QR Code 
ao lado, acesse a 
página do Fórum 
Celso Furtado de 
Desenvolvimento 

da Paraíba



O Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), que 
mede a inflação oficial, ficou em 
0,47% em maio, taxa inferior ao 
1,06% de abril deste ano e ao 0,83% 
de maio do ano passado. Os dados 
foram divulgados ontem pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

Com o resultado de maio, o 
IPCA acumula taxa de 4,78% no 
ano. Em 12 meses, a inflação acu-
mulada é de 11,73%, abaixo dos 
12,13% registrados no mês anterior. 

O índice acumulado em 12 meses 
segue, pelo nono mês consecutivo, 
acima de 10%.

O maior impacto para a inflação 
do mês veio dos transportes, que su-
biram 1,34%, devido principalmente 
à alta de 18,33% no preço das passa-
gens aéreas. Os combustíveis tive-
ram variação de preços de 1%, abai-
xo da alta de 3,20% do mês anterior.

O segundo maior impacto no 
mês veio da saúde e cuidados pes-
soais, com inflação de 1,01%. Os pro-
dutos farmacêuticos, que tiveram 
alta de preços de 2,51% no perío-
do, foram, junto com as passagens 
aéreas, o item que mais pesou no 
IPCA de maio.

Os alimentos tiveram inflação de 
0,48%, bem abaixo dos 2,06% do mês 
anterior. Alguns itens tiveram que-
da de preços, como tomate (-23,72%), 
batata-inglesa (-3,94%) e cenoura 
(-24,07%). Apesar disso, alguns pro-
dutos tiveram alta, como leite longa 
vida (4,65%) e cebola (21,36%).

O vestuário teve inflação de 
2,11% e foi o grupo de despesas com 
maior alta de preços no mês. Habita-
ção foi o único grupo com deflação 
(queda de preços) de -1,70%.
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Índice dos últimos 12 meses segue acima de 10% pelo nono mês consecutivo, pressionado pelo preço dos combustíveis

Inflação recua, mas acumula 11,73%
em maio

Vitor Abdala 
Agência Brasil
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Com 2,11%, 
vestuário foi 
o grupo com 
maior alta, 
enquanto a 
habitação teve 
deflação de 
-1,70%

A Prefeitura de João Pessoa vai 
prorrogar, por mais um mês, o pro-
grama de Regularização Fiscal (Re-
fis) que garante descontos que che-
gam a 100% nos juros e 90% nas 
multas aos contribuintes com dívi-
das tributárias junto à administração 
pública da capital. Segundo a Secre-
taria da Receita Municipal (Serem), 
o programa, iniciado em 9 de maio, 
agora, segue até o dia 8 de julho. 

O contribuinte pode renegociar 
a dívida para pagamento à vista 
no Portal do Contribuinte (https://
www.joaopessoa.pb.gov.br/pc) sem 
precisar se deslocar à Prefeitura. Ele 
ainda pode agendar atendimento 
presencial para renegociar quan-
do quiser fazer o pagamento de for-
ma parcelada. Com o agendamento, 
o contribuinte deve comparecer ao 
auditório do Centro Administrati-
vo Municipal (CAM), em Água Fria, 
no dia agendado para realizar a ne-
gociação.

O Refis se aplica aos tributos, mul-
tas e demais receitas públicas devi-
das ao Município, estando elas inscri-
tas em dívida ativa ou em qualquer 
fase de cobrança administrativa ou 
judicial. Entre os tributos passíveis de 

negociação, estão as dívidas de IPTU, 
ITBI, ISS, TCR, multas de construção, 
da Secretaria de Meio Ambiente (Se-
mam) e do Procon-JP.

As infrações de trânsito, indeni-
zações devidas ao município e mul-
tas de natureza contratual não po-
derão ser negociadas no Refis. Além 
disso, os valores devidos referentes 
ao exercício atual de 2022 de IPTU, 
TCR e ISS também não poderão ser 
renegociados, assim como os valo-
res do custeio da iluminação pública.

Descontos
Para pagamentos à vista, os in-

centivos correspondem ao desconto 
de 100% nos juros de mora e de 90% 
na multa de mora ou multa por infra-
ção, conforme o caso. Em multas apli-
cadas pelo Procon-JP, Semam, Emlur 
e por construir sem licença, o des-
conto será de 80%. Para pagamentos 
parcelados, o desconto aplicado nas 
multas e juros respeitará as seguin-
tes regras: ao parcelar em até 12 ve-
zes, o desconto é de 70%; no parcela-
mento em 24 vezes, o desconto é de 
50%; no parcelamento em 36 vezes, o 
desconto é de 30%; e no parcelamen-
to em 48 vezes, o desconto é de 10%.

Prefeitura prorroga Refis para 
contribuintes saldarem dívidas

até 8 de julho

O Banco Central (BC) multou a 
Caixa Econômica Federal em R$ 29,4 
milhões por cobranças indevidas de 
diversas tarifas a clientes do banco, 
sendo apenas uma delas durante o 
início da gestão atual, em 2019, con-
forme julgamento do Comitê de De-
cisão de Processo Administrativo 
Sancionador (Copas), em 19 de maio.

A penalidade é uma das maiores 
já aplicadas pelo BC e segue mudan-
ça legislativa de 2017, que aumentou 
a multa máxima nos processos in-
vestigados de R$ 250 mil para R$ 2 
bilhões. Em dezembro, a Caixa já ha-
via sido condenada pelo mesmo mo-
tivo, mas, naquela oportunidade, a 
multa foi de R$ 200 mil.

De acordo com a investigação do 
BC, no processo julgado em maio, foi 
identificada cobrança indevida de 13 
tarifas em diferentes períodos. No 
processo, há até cobranças irregu-
lares pelo fornecimento de planilha 
no demonstrativo de evolução de dí-
vida no financiamento imobiliário 
(2008-2018) e por fotocópia de docu-

mentos (2008-2018).
A maior penalidade, de R$ 3,733 

milhões, foi aplicada pela exigência 
de tarifa de reavaliação de bens re-
cebidos em garantia sem a efetiva 
prestação do serviço, em mais de 100 
mil contratos, durante 11 anos, entre 
abril de 2008 e maio de 2019. O mon-
tante recebido indevidamente foi es-
timado em R$ 108,6 milhões.

Irregularidades
De abril de 2008 a dezembro de 

2018, a Caixa também exigiu de for-
ma irregular uma taxa para avalia-
ção de bens recebidos em garantia 
devido à transferência de saldo de-
vedor de financiamento imobiliá-
rio, embora o serviço efetivamente 
prestado fosse de avaliação de ca-
pacidade financeira. Além disso, 
nas modalidades que demandavam 
avaliação do imóvel, a tarifa era co-
brada mesmo quando a vistoria não 
era realizada.

O BC ainda identificou cobran-
ças indevidas por saque (2013-2018), 
por transferência entre contas na 
própria instituição (2017-2018), para 
realização de TEDs que já estavam 

contempladas em pacotes de servi-
ços (2017-2018) e exigência de tarifa 
de serviços superior à tabela (2008-
2018), além de encargos maiores do 
que o previsto no rotativo do cartão 
de crédito (2017-2018). Houve tam-
bém taxa irregular para emissão 
de segunda via de cartão de débito 
(2013-2018), de crédito (2011-2018) e 
de boleto (2008-2018). 

Resposta da Caixa
Em nota, a Caixa afirmou que o 

processo julgado se refere à cobran-
ça de tarifas “iniciadas em gestões 
anteriores e descontinuadas nesta 
gestão”. O banco ainda informou 
que estabeleceu um novo modelo 
de governança em 2019 para impe-
dir novas ocorrências como as cita-
das no julgamento.

Além disso, afirmou que iniciou 
de forma proativa a devolução dos 
valores, que inclusive foram dispo-
nibilizados também por meio do 
SRV (Sistema de Valores a Receber 
do BC). “Dessa forma, a Caixa reafir-
ma o seu compromisso de atuar com 
a mais absoluta integridade na rela-
ção com seus clientes”, argumentou.

Caixa Econômica é multada em R$ 29,4 mi 
pelo BC por cobrança indevida de tarifas

Penalidade

Foto: Simone Mello/Agência IBGE Notícias

Principal função do cargo será entrevistar os moradores para preenchimento do questionário elaborado pelo órgão

Thaís Barcellos 
Agência Estado

A média no preço da gasolina co-
mum na capital está em R$ 7,016, re-
gistra pesquisa de combustíveis da 
Secretaria Municipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor, oscilando 
entre R$ 6,950 (Água Fria, Distrito In-
dustrial e Oitizeiro) e R$ 7,290 (Tam-
baú e Novais), com diferença de R$ 
0,34 e variação de 4,9% para paga-
mento à vista ou no cartão.

Dos 109 postos visitados pelo Pro-
con-JP, dois aumentaram o preço, 12 
reduziram e 95 mantiveram o mes-
mo valor da gasolina comum se com-
parado ao levantamento da semana 
passada. O preço do produto aditi-
vado está registrado entre R$ 6,970 
(Centro e Torre) e R$ 7,390 (em oito 
postos), diferença de R$ 0,42, varia-
ção de 6% e média de R$ 7,192.

O álcool manteve os mesmos pre-
ços da pesquisa do último dia 1o, com 
o produto oscilando entre R$ 5,430 

(Centro) e R$ 5,990 (Castelo Bran-
co e Alto Mateus), com média de R$ 
5,696, diferença de R$ 0,56 e varia-
ção de 10,3%. Em relação à semana 
passada, o etanol aumentou os pre-
ços em três postos, caiu em dois e se 
manteve em 99.

Diesel e GNV
O preço do diesel S10 continua 

com a mesma oscilação da pesqui-
sa anterior, praticado entre R$ 6,790 
(Centro e Torre), e R$ 7,390 (Manaíra). 
A média foi registrada em R$ 7,054, 
a variação em 8,8% e a diferença em 
R$ 0,60. O diesel comum foi registra-
do entre R$ 6,690 (Tambiá) e R$ 7,090 
( Novais), com média de R$ 6,904.

O Gás Natural Veicular (GNV) 
está sendo encontrado entre R$ 5,350 
(praticado em nove postos) e R$ 5,490 
(Bancários), com diferença de R$ 0,14, 
variação de 2,6% e média de R$ 5,368. 

Valor do litro da gasolina registra 
média de R$ 7,01 em João Pessoa

Pesquisa do Procon

O Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) abriu 
processo seletivo simplificado com-
plementar (PSS) para contratação 
temporária de 48.535 recenseado-
res do Censo 2022. Destas 177 são 
para a Paraíba. As inscrições, dis-
poníveis no Portal do IBGE, podem 
ser feitas até a próxima quarta-feira 
(15), por meio de formulário on-line. 

As vagas, distribuídas por todo 
o Brasil, são voltadas para nível fun-
damental completo, e a seleção será 
feita por análise curricular. Não 
será cobrada taxa de inscrição.

Antes do início das coletas 
do Censo, o profissional selecio-
nado passará pelo treinamento 
obrigatório, previsto para ocor-
rer entre os dias 18 e 22 de julho. 
A principal função para esse car-

IBGE abre concurso com 48,5 mil vagas 
para recenseador; 177 são para a Paraíba

contratação temPorária

Agência Estado

go será entrevistar os moradores. 
A remuneração é por produção 
e pode variar de acordo com o 
tempo dedicado e com o grau de 

dificuldade do trabalho.
É recomendado, segundo o edi-

tal, que o recenseador faça uma 
jornada de trabalho mínima de 25 
horas semanais. O contrato terá du-
ração de três meses, o que pode ser 
prorrogado. A divulgação do resul-
tado final do processo seletivo está 
prevista para o dia 30 de junho.

Distribuição de vagas
São Paulo é o estado com o 

maior número de vagas, com 18.589 
espalhadas por 635 municípios. No 
Rio Grande do Sul, são ofertadas 
5.185 vagas. Já em Minas Gerais, 
que é o terceiro estado com maior 
oferta, são 4.633 vagas.

O IBGE pretende contratar 
206.891 servidores temporários 
para trabalhar no Censo. Desses 
postos de trabalho, 183.021 são para 
recenseadores.

Salários
Remuneração aos 
contratados será 

efetuada de acordo com 
a produção e pode variar 
de acordo com o tempo 

dedicado e com o grau de 
dificuldade do trabalho
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O Colegiado Estadual 
para a Avaliação dos Proto-
colos Novo Normal Paraí-
ba, da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), emitiu nota 
técnica na qual recomenda a 
manutenção de medidas sa-
nitárias relevantes ao enfren-
tamento da Covid-19, de ou-
tras síndromes gripais e da 
varíola dos macacos (mon-
keypox) no território parai-
bano. Entre as recomenda-
ções está o uso de máscaras 
para pessoas com comorbi-
dades e do grupo de risco, 
como os imunossuprimidos, 
idosos acima de 70 anos e 
gestantes.

O documento também re-
comenda às pessoas não va-
cinadas ou que ainda não 
completaram o ciclo de vaci-
nação que continuem com o 
uso do equipamento de pro-
teção individual. Mesmo é 
recomendado aos usuários 
e profissionais dos estabele-
cimentos e serviços de saú-
de como hospitais, clínicas, 
consultórios, laboratórios e 
farmácias, uma vez que, se-
gundo a nota, estes locais 
“possuem maior risco de 
transmissão do vírus”. 

EDIÇÃO: J. N. Ângelo
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona
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Recomendação feita pela Secretaria da Saúde é voltada às pessoas não vacinadas ou de grupos de risco

SES volta a pedir o uso de máscaras
novo normal

Ítalo Arruda 
Especial para A União

Além do uso de másca-
ra, a nota técnica assinada 
por Cassiano Silva e Ilara 
da Nóbrega Costa, mem-
bros do Colegiado Estadual, 
“recomenda fortemente” 
que a população comple-
te o esquema vacinal, com 
as doses de reforço contra 
a Covid-19, visto que esta é 
a principal medida de con-
trole da doença.

Também é recomendado 

à comunidade escolar a ma-
nutenção das ações previs-
tas no Plano Novo Normal 
para a Educação da Paraíba 
(PNNE-PB) e a atuação dos 
comitês escolares, a fim de 
monitorar os casos e viabi-
lizar apoio para as ações de 
vacinação, além de promover 
“atividades de ensino do uso 
adequado das máscaras, pro-
tocolo sanitário e outras me-
didas de prevenção”. 

ALPB promulga Lei
O presidente da Assem-

bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB), Adriano Galdino, pro-
mulgou a Lei  Nº 12.333, de 8 
de junho de 2022, de autoria do 
Poder Executivo, que dá nova 
redação ao artigo 2º da Lei Nº 
11.717, de 03 de julho de 2020. 
A promulgação foi publicada 
na edição de ontem do Diário 
Oficial do Estado (DOE).

Na prática, a publicação 

da Lei – que já está em vigor 
– determina que “o uso de 
máscaras é facultativo para 
moradores, funcionários, vi-
sitantes e colaboradores de 
empresas de entrega ou ma-
nutenção e para todas as pes-
soas que circulem pela área 
comum de condomínios lo-
calizados nos municípios em 
que o percentual de vacina-
ção da população vacinável 
(acima de cinco anos), com 

duas doses ou dose única 
(imunizante Jansen), for su-
perior a 70%”.

Boletim Epidemiológico
A Secretaria de Estado da 

Saúde (SES) registrou 274 no-
vos casos de Covid-19 entre 
a quarta-feira e ontem, dos 
quais 271 são considerados 
leves e três moderados ou 
graves, com necessidade de 
internação. Ao todo, a Paraí-
ba totaliza 607.090 casos con-
firmados da doença nos 223 
municípios. 

Conforme a última atua-
lização do painel epidemio-
lógico da SES, não foi regis-
trado nenhum óbito durante 
o período. O total de mortes 
por Covid-19 em todo o es-
tado é de 10. 222. O boletim 
aponta, ainda, que 447.902 
pessoas se recuperaram da 
doença, e 6664.681 casos fo-
ram descartados desde o iní-
cio da pandemia. 

Com relação aos leitos 
hospitalares destinados ao 
tratamento da Covid-19, a Pa-
raíba possui 498 leitos ativos, 
sendo 327 de enfermaria e 171 
de Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI). Ao todo, 90% de 
todos os leitos do Plano de 
Contingência da SES estão 
disponíveis.

Foto: Evandro Pereira

Casos
A Secretaria de Estado 

da Saúde (SES) registrou 
274 novos casos de 

Covid-19 entre a quarta-
feira e ontem, dos quais 

271 são considerados 
leves e três moderados 

ou graves, com 
necessidade de 

internação

A Fundação Desenvolvi-
mento da Criança e do Ado-
lescente ‘Alice de Almeida’ 
(Fundac), por meio da Esco-
la Integral Socioeducativa 
Almirante Saldanha (Uni-
dade Centro Educacional do 
Jovem - CEJ), identificou a 
profissão de barbeiro como 
a preferida entre os internos 
na ‘Feira das Profissões’, ati-
vidade realizada nesta se-
mana foi voltada para o pro-
jeto de vida dos estudantes.  

Segundo a diretora da 
escola, Maria da Paz Al-
ves, os internos sugeriram 
que gostariam de conver-
sar com alguns profissionais 
para descobrir com qual eles 
se identificariam enquan-
to profissional num futuro. 
Entre as profissões propos-
tas, eles escolheram um ta-
tuador, surfista, bombeiro 
militar, barbeiro, advogado e 
um panificador. Esses profis-
sionais foram ‘entrevistados’ 
pelos alunos, que quiseram 
saber sobre particularidades 
de cada profissão.

Perguntas como dificul-
dades entre outras curiosida-
des foram indagadas pelos 
alunos a cada profissional. 

No caso do bombeiro, inda-
garam sobre o resgate mais 
difícil que ele realizou. A di-
retora da escola acredita que 
a profissão de barbeiro tenha 
sido a preferida porque há 
entre eles uma pessoa que 
já domina esse oficio. “Foi 
um momento muito inspi-
rador para eles”, disse Ma-
ria da Paz. 

O barbeiro é o profis-
sional que cuida da barba 
e do cabelo masculino. Exi-
ge habilidade e muita prá-
tica para que seja executa-
do com maestria. Ele precisa 
dominar técnicas de luz e 
sombras usadas no degradê 
e manusear navalhas, tesou-
ras e máquinas.

Escola socioeducativa da 
Fundac faz inclusão no CEJ

feira das profissões

Militar do Corpo de Bombeiros participou das aulas no CEJ

Foto: Secom-PB

n 

Atividade 
realizada 
nesta semana 
foi voltada 
para o projeto 
de vida dos 
estudantes

Cabo Branco, Tambaú, 
Manaíra. Rever a orla de João 
Pessoa, após quatro anos 
sem apreciar o mar, era o 
sonho do motorista Jarbas 
Gomes dos Santos, 53 anos. 
Paciente do Hospital Uni-
versitário Lauro Wander-
ley (HULW-UFPB/Ebserh), 
onde está internado há dois 
meses na Clínica Médica, 
ele percorreu parte das três 
principais praias da capital 
paraibana na manhã de on-
tem. A ação foi desenvolvida 
por uma equipe multiprofis-
sional, vinculada à Gerência 
de Atenção à Saúde do hos-
pital-escola.    

O tempo estava nubla-
do, um leve sereno pousava 
sobre o dia, mas nada disso 
atrapalhou o momento es-
pecial. Seu Jarbas viu o mar 

e ficou feliz. “Eu senti muita 
emoção. Muita emoção mes-
mo. Quando eu disse que 
queria isso, é porque eu gos-
to muito da praia”. Ele agra-
deceu a Deus e à equipe do 
hospital pelo sonho realiza-
do. “Eu queria agradecer a 
vocês todos, de coração, por 
satisfazer para mim esse de-
sejo. Primeiro a Deus, né? Se-
gundo a vocês”. 

Cerca de um mês e meio 
atrás, seu Jarbas sofreu duas 
amputações na perna direi-
ta devido a complicações do 
diabetes. Enquanto era con-
duzido por uma equipe mul-
tiprofissional em uma cadeira 
de rodas, ele observava o mo-
vimento na orla, apreciava a 
leve maresia, sentia a brisa no 
rosto e aspirava o aroma ca-
racterístico do lugar.  

Obrigado a conviver en-
tre sondas e remédios há cer-
ca de 60 dias, seu Jarbas pa-
recia satisfeito por voltar a 
sentir o cheiro do mar. 

Também pôde ver o lar-
go da Praia de Tambaú, que 
ainda não conhecia, e tirar 
fotos em frente ao novo le-
treiro instalado no Busto de 
Tamandaré.  

O passeio se estendeu até 
a Praia de Manaíra, onde seu 
Jarbas e a equipe assistencial 
pararam um pouco, enquan-
to turistas passavam pelo lo-
cal. Era hora de contemplar o 
vai e vem das ondas, os bar-
cos ali atracados, o vento a 
brincar com as palhas dos 
coqueiros. 

Debaixo de um pé de cas-
tanhola, um grupo de pes-
cadores observava a cena 

com curiosidade, afinal não 
é todo dia que pessoas com 
jaleco e um paciente são vis-
tos na praia.  

Pouco depois, o passeio 
foi encerrado na Praia de 
Manaíra mesmo. Seu Jarbas 
se sentia bem, mas já se dava 
por satisfeito. 

No retorno para o Hospi-
tal Universitário, ele conver-
sou um pouco com a equipe 
que o acompanhava e relatou 
que costumava ir à praia nos 
fins de semana, quando esta-
va bem de saúde. 

Na folga do trabalho 
como motorista de trans-
porte coletivo, ele se divertia 
muito. Era dia de tomar ba-
nho de mar, jogar bola com 
os amigos, curtir a vida em 
um barzinho da orla com a 
família.  

HULW leva paciente que não via o mar 
há quatro anos para passeio na praia

Terapia

A Pró-Reitoria Estudantil 
(PROEST) da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB) 
divulgou ontem a lista de 
convocados dos editais para 
os Programas Bolsa Manu-
tenção e Bolsa Manutenção 
Parcial para a entrevista so-
cial dos campus III (Guara-
bira), IV (Catolé do Rocha), V 
(João Pessoa), VI (Monteiro), 
VII (Patos) e VIII (Araruna).

Os estudantes que cons-
tam na listagem devem 
comparecer à Secretaria da 
Direção do Campus, exclusi-
vamente no dia e horário in-
dicado, para realizarem a en-
trevista social, não podendo 
comparecer em dia e horário 
diferente ao indicado, dian-

te da alta demanda de en-
trevistas a serem realizadas 
pela equipe. O não compa-
recimento para a entrevista 
acarretará a desclassificação 
no processo seletivo.

A lista dos estudantes se-
lecionados para a entrevis-
ta foi elaborada com base no 
número de vagas e acrescido 
um percentual de 30%, basea-
do na análise socioeconômi-
ca estabelecida nos editais. 
Contudo, a PROEST escla-
rece que, embora convocado 
para a entrevista, o candidato 
não necessariamente será se-
lecionado para a vaga a qual 
se inscreveu, tendo em vis-
ta que a entrevista é uma das 
etapas do processo seletivo.

UFPB divulga lista dos convocados dos editais 
para os Programas de Bolsa Manutenção 

proesT

Cronograma
Confira abaixo as datas 
e hora das entrevistas

n Campus III (Guarabira) – 
Segunda-feira (13), das 8h às 11h e das 13h30 às 16h.

n Campus IV (Catolé do Rocha) – 
Quarta-feira (15), das 8h às 11h.

n Campus V (João Pessoa) – 
Terça-feira (14), das 8h às 11h.

n Campus VI (Monteiro) – Terça-feira (14), das 8h às 11h.

n Campus VII (Patos) – Quarta-feira (15), das 14h às 17h.

n Campus VIII (Araruna) – 
Segunda-feira (13), das 8h às 10h.

Muitas pessoas consideram o uso de máscara desnecessário e já não se preocupam mais com a proteção
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Evento organizado pela ONG Balaio Nordeste e o Governo da Paraíba terá apresentações em 12 cidades do estado

Festival São João na Rede começa hoje
em mamanguape

A terceira edição do 
Festival São João na Rede 
será aberta hoje, em Ma-
manguape. O evento or-
ganizado pela ONG Balaio 
Nordeste e Governo da Pa-
raíba, será híbrido este ano, 
com apresentações presen-
ciais em 12 cidades e trans-
missão pelo YouTube (Ca-
nal da Balaio Nordeste).

O encerramento será 
com shows na cidade de 
Coremas, no dia 21 de ju-
nho. A escolha das cida-
des levou em consideração 
a inexistência de eventos já 
patrocinados e a disponibi-
lidade de locais para a rea-
lização do evento.

O secretário de Estado 
da Cultura, Damião Ra-
mos Cavalcanti, disse que 
foi escolhida uma cidade 
de cada Região de Cultu-
ra. “Fizemos assim para 
contemplar todo o Estado, 
oferecendo um festival de 
música regional com artis-
tas paraibanos, e, na maior 
parte, artistas das próprias 
cidades”, complementou.

Forró raiz
Serão 60 atrações, entre 

bandas, trios, orquestra de 
sanfonas e cantores. Esses 
artistas têm em comum a 
musicalidade do chama-
do forró de raiz, informou 
Bira Delgado, gerente de 
Música da Secretaria de Es-
tado da Cultura (SecultPB).

O Governo da Paraíba, 
por meio da Secult, apoia 
o evento pelo terceiro ano 
consecutivo, sendo o prin-
cipal parceiro.

Caminhão do forró
Além de ser a primei-

ra vez em que o Festival 
São João na Rede se realiza 
com shows presenciais, ou-
tra inovação torna o even-
to singular: todo o equipa-
mento (palco, sistema de 
iluminação e aparelhagem 
de som) é montado em um 

caminhão, especialmente 
desenhado para se trans-
formar em palco.

No momento em que 
chega na cidade, no local 
indicado pela Prefeitura, o 
veículo deixa de ser cami-
nhão e vira um palco to-
talmente funcional para 
os shows.

Essa simbologia de apre-
sentações em caminhão 
também faz remontar ao 
passado, quando bandas e 
trios percorriam o Nordes-
te, muitas se apresentando 
sobre palcos improvisados, 
algumas vezes, sobre cami-
nhões cobertos com lona.

Na versão atual, o ro-
mantismo da rota de shows 
percorrida em caminhão 
ganha a modernidade da 
tecnologia de som e ilu-
minação, além de banners 
e outras peças gráficas 
que ajudam a identificar 
o evento. “É uma manei-
ra prática e bem mais ba-
rata de fazer um evento 
nesse formato. A pratici-
dade é muito grande, por-
que montagem e desmon-
tagem são fáceis e rápidas”, 
diz a produtora e presiden-
te da Associação Cultural 
Balaio Nordeste, Joana Al-
ves. “Também há mais pro-
ximidade entre os artistas 
e o público”. 

Uma vez na estrada, o 
caminhão e a equipe de 
produção só regressam a 
João Pessoa 12 dias depois. 
“É um tiro só: começamos 
a rota em Mamanguape e 
continuaremos seguindo, 
até a última apresentação”, 
diz o produtor Blender 
Quintella, da Associação 
Balaio Nordeste.

Artistas e produção se 
encontrarão nas cidades 
para acertarem últimos de-
talhes das apresentações, 
fazerem os testes de som, 
contato com a mídia local e, 
finalmente, os shows, que 
começarão às 19h.

O início 
O Festival São João na 

Rede nasceu em 2020, pri-
meiro ano na pandemia 
do coronavírus, como uma 
ação organizada em todo o 
Brasil pelo Fórum Nacio-
nal de Forró de Raiz, com 
o objetivo de gerar trabalho 
e renda para o período ju-
nino daquele ano, quando 
foram suspensos todos os 
eventos presenciais.

Com mais de 200 ar-
tistas de 14 estados, a pri-
meira edição já era o maior 
evento on-line de forró no 
país. Foram 14 dias de pro-
gramação com conteúdo 
produzido por músicos, 
contadores de histórias, 
professores de dança e 
música, mestres da cultu-
ra nordestina, poetas e pa-
lestrantes, além de docu-
mentários e clipes.

“Fizemos 
assim para 
contemplar 
todo o Estado, 
oferecendo 
um festival 
de música 
regional 
com artistas 
paraibanos, 
e, na maior 
parte, artistas 
das próprias 
cidades

Damião Ramos Cavalcanti

O Governo do Estado vai 
realizar o 1º Festival da Cultu-
ra Indígena, no dia 16 de julho, 
em Rio Tinto. A Secretaria de 
Estado da Cultura coordenará 
o evento, que ocorrerá em am-
plo espaço onde fica o Palacete 
dos Lundgren, na Vila Regina, 
terra indígena hoje sob a tute-
la dos povos Potiguara.

Equipe da SecultPB for-
mada pelo secretário Damião 
Ramos Cavalcanti, Mariah 
Marques (gerente de Articu-
lação Cultural) e Majorie Gor-
gônio (gerente Administrati-
va), fez uma visita técnica ao 
local,  nesta semana. E tam-
bém se reuniu com lideranças 
indígenas para planejar o for-
mato e a dimensão do evento. 
Participaram da reunião pre-
paratória Sandro Gomes Bar-
bosa (cacique geral para 32 al-
deias), Elias Jerônimo de Lima 
(cacique da Aldeia Tramataia) 
e José Ciríaco (o Capitão Poti-
guara, liderança tradicional).

O evento
Nos mesmos moldes do 2º 

Festival de Cultura Cigana, 

realizado no final de maio, em 
Sousa, o evento voltado aos in-
dígenas vai expor o potencial 
artístico-cultural desses povos.

Dessa maneira, haverá 
shows com artistas das al-
deias, cirandas, apresentação 
de expressões como o Toré e 
coco-de-roda, além de exposi-
ção da culinária, de artesana-
to, fotográfica e outras mani-
festações culturais indígenas.

O lugar 
 O que é chamado de Pala-

cete dos Lundgren é uma im-
ponente construção do início 
do século passado, quando se 
instalaram em Rio Tinto ne-
gócios da família Lundgren, 
assim como ocorreu na cida-
de pernambucana de Paulis-
ta. Com o festival, aquela cons-
trução se tornará ‘palacete’ ou 
‘casarão dos indígenas’.

O prédio está estrategica-
mente edificado numa área 
alta da cidade e fica ao centro 
de um grande terreno coberto 
por grama, por isso ideal para 
a realização do Festival Indíge-
na. O palacete é uma requin-

tada residência de quartos e 
salões amplos, de primeiro 
andar, com grandes portas 
em madeira de lei e a presen-
ça de mármore italiano. As pa-
redes muito largas e os tijolos 
ocre aparentes são uma carac-
terística da arquitetura alemã 
da época, seguindo o padrão 
das demais instalações que 
os Lundgren construíram em 
Rio Tinto, em que se destaca 
a famosa indústria têxtil, que 
funcionou até os Anos 80.

Secult vai realizar o 1o Festival da 
Cultura Indígena no mês de julho

em rio tinto

A influenciadora digital 
e apresentadora de televi-
são Patrícia Leone, mais co-
nhecida como Patty Leone, 
retorna à Paraíba amanhã 
para conhecer os principais 
roteiros turísticos e o Maior 
São João do Mundo de Cam-
pina Grande, além das cida-
des de Cabaceiras, Bananei-
ras e Areia. Patty atendeu 
a um novo convite da Em-
presa Paraibana de Turis-
mo (PBTur), já que esteve no 
estado conhecendo um tre-
cho do Litoral paraibano no 
ano passado. A influencer 
tem mais de 20 anos de ex-
periência no turismo e o ob-
jetivo dessa ação da PBTur é 
atingir o consumidor final 
com alto poder de compra, 
divulgando o Maior São João 
do Mundo e atrativos turís-
ticos do Cariri e do Brejo pa-
raibanos.

A presidente da PBTur, 
Ruth Avelino, informa que 
a decisão de convidar a in-
fluenciadora digital pela se-
gunda vez se baseou nos 
resultados positivos da pri-
meira visita. Patty possui 
centenas de milhares de se-

guidores em seus perfis nas 
redes sociais e tem um pro-
grama de TV em canal fe-
chado, na Travel Box Brasil 
e na Jovem Pan News. 

“Ela esteve na Paraíba 
em maio do ano passado e 
até março último ainda eram 
divulgados vídeos sobre a 
visita dela ao nosso estado. 
Então, foi uma ação bastante 
positiva da PBTur e de todo 
o trade paraibano”, afirmou.

 A iniciativa tem o apoio 
da companhia aérea Azul, 
das prefeituras de Campi-
na Grande, Cabaceiras e de 
Bananeiras. A visita a Areia 
vai ocorrer por intermédio 
da Associação de Turismo 
Rural e Cultural de Areia 
(Atura). A presidente da es-
tatal paraibana de Turismo 
explicou que a atual admi-
nistração sempre buscou di-
vulgar o Destino Paraíba 
por meio de reportagens es-
peciais produzidas por jor-
nalistas especializados em 
turismo e publicadas nos 
principais veículos de comu-
nicação do país e do exterior. 

 Por intermédio da in-
fluenciadora digital, a PBTur 

passa a utilizar uma nova 
ferramenta de divulgação: 
os influencers digitais. Ou-
tro diferencial é que Patty 
Leone é uma profissional 
que conhece em detalhes 
como funciona a divulga-
ção dos roteiros turísticos. 
“Patty Leone é um nome co-
nhecido e respeitado no tu-
rismo nacional. São mais de 
20 anos atuando nessa área 
e basta olharmos o número 
de seguidores que ela tem 
no Instagram, no seu canal 
no Youtuber e demais perfis 
na rede”, argumentou Ruth 
Avelino.

 

PBTur traz influenciadora digital 
para conhecer os festejos juninos

turismo

n 

Haverá shows 
com artistas 
das aldeias, 
cirandas, 
apresentação 
de expressões 
como o Toré 
e coco-de-
roda, além de 
exposição da 
culinária, de 
artesanato, 
fotográfica 
e outras 
manifestações 
culturais 
indígenas

Evento ocorrerá em amplo espaço onde fica o Palacete dos Lundgren

n 

Nos mesmos 
moldes do 2º 
Festival de 
Cultura Cigana, 
realizado no 
final de maio, 
em Sousa, o 
evento voltado 
aos indígenas vai 
expor o potencial 
artístico-cultural 
desses povos

Foto: Secom-PB

Apoio
A iniciativa tem o 

apoio da companhia 
aérea Azul, das 
prefeituras de 

Campina Grande, 
Cabaceiras e de 

Bananeiras
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A Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) anunciou, na última 
quarta-feira, 8, a liberação de um 
aporte financeiro no valor de R$ 
8 milhões para os 20 clubes parti-
cipantes do Campeonato Brasilei-
ro da Série C. Com isso, Botafogo 
e Campinense, representantes pa-
raibanos na competição, recebem o 
montante de R$ 400 mil para auxi-
liar nas despesas, para a sequência 
da disputa da terceira divisão do 
futebol nacional.

A medida foi tomada após re-
união entre o presidente da CBF, 
Ednaldo Rodrigues, com represen-
tantes de todos os 20 clubes que dis-
putam a Série C, na sede da entida-
de, no Rio de Janeiro-RJ, que contou 
também com a presença dos presi-
dentes de federações. Os presiden-
tes de clubes solicitaram o apoio 
financeiro, por entenderem a ne-
cessidade de um complemento para 
cumprirem o orçamento com obri-
gações financeiras nos departa-
mentos de futebol.

“O presidente Ednaldo foi de 
uma sensibilidade enorme e acatou 
o nosso pedido. Esse recurso chega 
através das cotas de publicidade, so-
mado a um auxílio, totalizando um 
aporte de 8 milhões. Dessa vez ficou 
direcionado a quantia de R$ 400 mil 
para cada um dos 20 clubes da 3a 
Divisão, e isso tem uma importân-
cia gigantesca para o equilíbrio fi-
nanceiro do Campinense até o final 
da competição”, comentou Danilo 
Maya, presidente do Campinense.

Quem também comemorou a 
liberação do aporte financeiro foi 
o presidente do Botafogo, Alexan-
dre Cavalcanti. O dirigente alvine-
gro entende que o apoio da CBF se 
faz necessário, levando em consi-
deração a necessidade de manter o 
equilíbrio financeiro do clube.

“A nossa gestão tem o compro-
misso de manter os pagamentos em 
dia, para que todos possam traba-
lhar  tranquilos de que irão receber 
o seu salário. Esse dinheiro chega 
para agregar e somar a receita orça-
da no planejamento inicial do clu-
be e ajudará a manter as contas do 
clube em dia. A CBF foi muito feliz 
em fazer esse aporte, pois não tinha 
motivo para que a cota da Série C 
fosse reduzida de um ano para o 
outro”, comentou. 

No início da Série C do Campeo-
nato Brasileiro deste no, a CBF já ha-
via destinado R$ 250 mil para cada 
clube arcar com as despesas da dis-
puta da competição, totalizando 
uma quantia de R$ 5 milhões. Com 
a nova liberação que garantiu mais 
R$ 400 mil para cada clube, a CBF 
soma o total de R$ 13 milhões de su-
porte financeiro para todos os par-
ticipantes da competição.

Botafogo e Campinense já haviam recebido, cada, R$ 250 mil e foram contemplados pela CBF com mais recursos

Clubes terão direito a R$ 400 mil
ajuda na série C

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

“Contando 
com o apoio 
da Federação 
Paraibana de 
Futebol e da Liga 
do Nordeste, 
estamos 
idealizando 
uma comissão 
com os clubes 
nordestinos e 
outros da região 
Sudeste que 
disputam a 
Série D

Aldeone Abrantes

Na mesma reunião realiza-
da na sede da Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF), entre os 
representantes dos 20 clubes par-
ticipantes do Campeonato Brasi-
leiro da Série C, a entidade confir-
mou que a competição vai contar 
com o árbitro de vídeo, a partir da 
segunda fase. 

O sistema eletrônico conheci-
do pela sigla em inglês VAR (Vi-
deo Assistant Referee) tem por 
objetivo ajudar o árbitro central, 
no campo de jogo a tomar deci-
sões em lances considerados du-
vidosos. Em 2019, a ferramenta 
acabou sendo usada no segundo 
turno da Segunda Divisão e nas 
fases finais das séries inferiores. 
Todos os custos de operação do 
VAR serão bancados pela CBF.

Hoje, o recurso do vídeo já 
é usado nos campeonatos das 
Séries A e B desde o início das 
disputas.

 
Série D

Com a liberação do aporte fi-
nanceiro liberado para os clubes 
da terceira divisão, os represen-
tantes dos clubes do Campeona-
to Brasileiro da Série D já se mo-
bilizam, na tentativa de também 

conseguir, junto à Confederação 
Brasileira de Futebol um incenti-
vo a mais para equilibrar o orça-
mento das equipes na sequência 
das disputas da 4a Divisão. 

No início da competição, a CBF 
assegurou para os 64 times partici-
pantes  uma cota de R$ 120 mil. No 
entanto, para o diretor de futebol 
do São Paulo Crystal, Arthur Fer-
reira, o valor é incompatível com 
o planejamento financeiro para a 
disputa da competição.

“De fato a Confederação con-
tribuiu com um suporte de R$ 120 
mil para todos os clubes partici-
pantes da Série D. Os clubes têm 
a responsabilidade de montar um 
planejamento financeiro de, pelo 
menos, cinco meses, para dispu-
tar o campeonato, esse valor, no 
entanto, é incompatível para o 
período e gastos com a competi-
ção. Entendemos que a CBF, no-
vamente, poderia auxiliar com 
apoio financeiro para a sequên-
cia da competição”, disse. 

De acordo com o presidente do 
Sousa, Aldeone Abrantes, uma 
comissão de membros de clubes 
do Nordeste que disputam a  Sé-
rie D está sendo formada, na in-
tenção de solicitar da CBF, mais 

um aporte financeiro para os clu-
bes, até o fim desta primeira fase 
da competição nacional.

“Contando com o apoio da 
Federação Paraibana de Futebol 
e da Liga do Nordeste, estamos 
idealizando uma comissão com 
os clubes nordestinos e outros da 
região Sudeste, que disputam a 
Série D. O nosso objetivo é que o 
presidente da CBF possa nos rece-
ber e atender o apelo por mais um 
aporte financeiro, assim como foi 
garantido para os clubes que dis-
putam a Série C”, pontuou o diri-
gente alviverde.

Série B
Já na reunião com os clubes e 

federações do Brasileirão da  Sé-
rie B, o presidente da CBF, Ed-
naldo Rodrigues, anunciou mu-
danças no contrato das placas de 
publicidade estáticas para a com-
petição. O contrato anterior pre-
via um valor total de R$ 11 mi-
lhões a ser repassado aos clubes. 
No novo acordo anunciado, o va-
lor salta para um total de R$ 24 
milhões já nesta temporada. Em 
2023, o valor será de R$ 27 mi-
lhões, aumentando para R$ 30 
milhões em 2024.

VAR entrará em ação na segunda fase

R$ 13 mi
Recurso destinado aos 
clubes integrantes do 

Campeonato Brasileiro da 
Série C este ano. Botafogo 
e Campinense recebem, 

cada um, a quantia de 
 R$ 650 mil, mesma cota 

dos demais participantes

Foto: Thais Magalhães/CBF

Além dos dirigentes do Botafogo e do Campinense, a presidente da Federação Paraibana de Futebol, Michele Ramalho, esteve presente na reunião
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Depois de conquistar a 
quinta melhor marca na mo-
dalidade agachamento, no 
Campeonato Mundial de Po-
werlifting, realizado em Sun 
City, na África do Sul, no iní-
cio do mês, a atleta Mayara Ro-
cha se prepara para mais uma 
competição, desta vez em São 
Paulo, já na próxima quinta-
feira, 16. A paraibana também 
comemora a recente convoca-
ção para o Sul- Americano que 
acontece no mês de setembro, 
em Santa Catarina. 

Sobre a primeira partici-
pação em um Mundial, Ma-
yara não escondeu a alegria 
do que considera a realiza-
ção de um sonho. Passo im-
portante na carreira da atleta 
que já figura entre as melho-
res do mundo na categoria até 
47 quilos. “Fiquei em sétimo 
no total. Estou extremamen-
te feliz e realizada com tudo 
que eu vivi. Meu primeiro 
campeonato mundial e estou 
muito orgulhosa com o re-
sultado, foi uma experiência 
incrível. Vi que posso conse-
guir um pódio, se Deus qui-
ser, o que me dá mais ânimo 
pra continuar treinando for-
te”. Na prova de agachamen-
to a atleta fez repetições com 
pesos de 115, 117,5 e 120 qui-
los e foi a única representante 
do Nordeste a integrar a Sele-
ção Brasileira de Powerlifting.

O Campeonato Sul-Ame-
ricano de Powerlifting & Ben-
ch Press 2022, considerado 

o maior da América Latina, 
será realizado na cidade de 
Caçador, em Santa Catarina. 
Pelo menos 250 atletas de 10 
países estão sendo esperados 
para a competição que acon-
tecerá de 6 a 11 de setembro. 

Mayara Rocha acumula 
medalhas do Sul-Americano 
de Guayaquil, realizado em 
dezembro do ano passado, e 
possui título brasileiro, con-
quistado em fevereiro deste 
ano, na cidade de São Bento 
do Sul, Santa Catarina. A pa-
raibana tem ainda quatro tí-
tulos estaduais, é campeã e 
melhor atleta do Arnold Clas-
sic South América 2022, além 
de ser detentora de três recor-
des nacionais no Powerlifting 
Equipado (2022).

A Seleção Brasileira de 
judô segue treinando no 
Centro de Treinamento Pa-
ralímpico, em São Paulo, 
até o próximo domingo. Os 
atletas estão em prepara-
ção para a etapa mundial do 
Grand Prix da modalidade, 
que também acontecerá no 
CT, nos dias 2 e 3 de julho.

Entre os 24 atletas que 
estão nesta fase de treina-
mento, destaque para as me-
dalhistas paralímpicas nos 
jogos de Tóquio 2020: Alana 
Maldonado (ouro até 70 kg), 
Meg Emmerich (bronze aci-
ma de 70 kg) e Lúcia Araújo 
(bronze até 57 kg).

 já entre os homens está 
Antônio Tenório, que subiu 
seis vezes ao pódio em sete 
edições de jogos Paralímpi-
cos que participou - de 1996 
a 2020 e o paraibano Wilians 
Silva de Araújo (+90 Kg), que 
foi ouro no Grand Prix da 
Turquia e do Cazaquistão, 
recentemente. 

Pela primeira vez, o Bra-
sil vai sediar uma etapa do 
Grand Prix de judô. “As ex-
pectativas são muito boas 
para o torneio. É muito im-
portante para o nosso país 
receber uma competição 
com relevância mundial. 
Teremos a oportunidade de 
ver nossos atletas compe-
tindo em casa e divulgar o 
judô paralímpico no Brasil. 
Além disso, eles poderão so-

Depois de competir na África do Sul, a paraibana tem como novo desafio o Sul-Americano, em Santa Catarina

Mayara Rocha volta a ser convocada
levantamento de peso

Munguzá salgado é ciência para 
poucos. Na Paraíba mesmo, somente 
no Sertão é que se faz com o devido 

respeito. Não é uma receita qualquer, 
trata-se de iguaria para se comer rezando 
duplamente aos céus: pela dádiva de poder 
alimentar-se dele naquele momento e em prece 
para que seja possível degustar aquele sabor 
novamente.

Quem ouve “munguzá” e associa o termo 
ao caldo doce, esbranquiçado, com seu nome 
violado até pelo leite condensado, profana o 
sacrossanto e verdadeiro munguzá que se faz 
para além de Soledade. O ‘verdadeiro’ não 
vê nem açúcar. Além do milho, leva bacon, 
linguiça, paio, costela de porco e carne de 
charque. Resulta em um caldo grosso, gostoso 
de fazer salivar só de pensar.

Beto é tão fã de munguzá que come uma 
cumbuca todos os dias, com o sol nascendo, 
pra acordar o estômago antes do café da 
manhã. Adquiriu o hábito com seu pai, Jacinto, 
e desde os oito anos de idade começa seus 
dias com uma das mais tradicionais receitas 
sertanejas. 

Hoje, depois dos 30, o metabolismo de Beto 
não é mais o mesmo. Ele começou a ganhar 
peso e todos da família o alertavam para sua 
dieta. Sim, porque nem só de munguzá vive o 
homem. Beto gosta de comer de tudo, e tudo 
em grande quantidade. Toda comida sertaneja 
ele traça, e se é tudo saudável, não vê mal que 
isso possa fazer. Só que uma cumbuca cheia 
de munguzá, duas tapiocas, uma fatia de bolo 
de milho e outra de baêta, e ainda um prato de 
cuscuz com bode, tudo isso antes das 7h, pra 
começar bem o dia, era comida demais para 
um homem que passaria o dia na repartição, 
esperando a hora do almoço pra comer seus 
dois pratos de rubacão e, à noite, fechar o dia 
com arroz de leite e carne de sol. 

- Se orienta, Beto. Lembra do teu avô que 
morreu do coração. Vai se cuidar, homem! - 
implorava a sua esposa, com medo de ficar 
viúva.

Engraçado que o problema de Beto era o 
mesmo enfrentado por outros de seus amigos 
de infância. Toinho, Danilo, Pêta, Nen, Chico 
de Tibúrcio, Manoel, Jacó, Cecílio, Luizinho e 
Breno, todos no mesmo barco da comilança, 
ganho de peso e preocupação para as 
famílias.

Reunidos no fim de semana para comer 
um cozido, o assunto era como iniciar uma 
rotina de exercícios físicos sem deixar de 
comer. Tinha que ser assim, “na tóra”, como 
diziam, pra não precisar de dieta. Procuraram 
o sobrinho de Pêta, que acabara de se formar 
em Educação Física. O jovem preparou uma 
planilha de treinos para cada um deles, mas 
a empreitada na academia não durou uma 
semana. Ninguém aguentava aquele ambiente 
de máquinas, música esquisita, gente fazendo 
selfie para as redes sociais e homens urrando 
pra levantar uns pesinhos de nada. 

Os novíssimos barrigudos foram reclamar 
com o treinador. Queriam sim suar a camisa, 
mas de uma forma que pudessem se divertir. 
Carlos, o sobrinho de Pêta, lembrou que 
quando adolescentes, esse mesmo grupo 
do qual seu tio fazia parte costumava jogar 
bola nos poeirões de Patos. Decidiu propor 
um treinamento profissional. Montaria com o 
tio e os amigos uma equipe que, se não fosse 
vencedora, garantiria a meta deles, de comer 
com diversão. 

Resolveram montar um time de futebol para 
disputar as competições amadoras do Alto 
Sertão.

Felipe 
   Gesteira

reporter@felipegesteira.com

Refestelados FC 
(parte 1)

Colunista colaborador

Laura Luna 
lauraragao@epc.pb.gov.br

250
Atletas de 10 

países estão sendo 
esperados para a 
competição, que 
acontecerá de 6 a 

11 de setembro em 
Santa Catarina 
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A atleta paraibana 
foi a única 
representante 
do Nordeste a 
integrar a Seleção 
Brasileira de 
Powerlifting

A paraibana Mayara Rocha figura entre as melhores atletas do mundo na categoria até 47 quilos

Paraibano segue treinando para 
Grand Prix de judô em São Paulo

wilians araújo

O paraibano Wilians Araújo segue treinando em São Paulo
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mar pontos para o ranking 
mundial, fundamental para 
definir os judocas classifica-
dos aos jogos de Paris 2024”, 
comentou o técnico da sele-
ção brasileira da modalida-
de, jaime Bragança. 

Vale lembrar que até 
2021, os judocas das três 
classificações oftalmológi-
cas – B1 (cego), B2 (percep-
ção de vulto) e B3 (definição 
de imagem) – lutavam entre 
si dentro de cada peso. 

Desde janeiro de 2022, 
quem é cego total (B1) só luta 
contra cego total em uma 
nova categoria que se chama 
j1. Quem era B2 e B3 luta ape-

nas contra oponentes des-
sas mesmas classificações 
em outra categoria chama-
da j2. Além dessas mudan-
ças, também houve altera-
ções nas divisões por peso.

Brasil no Grand Prix
Em 2022, já foram rea-

lizadas duas etapas mun-
diais do Grand Prix: Tur-
quia e Cazaquistão. O Brasil 
se sagrou campeão nas duas 
competições. Ao todo, os ju-
docas brasileiros subiram 
ao pódio 25 vezes em am-
bos os países: dez medalhas 
de ouro, seis de prata e nove 
de bronze. 
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Torcedor declarado do 
Olympique de Marselha, o 
presidente da França, Emma-
nuel Macron, vem se mostran-
do bastante engajado quando 
o assunto é o Paris Saint-Ger-
main. Dias após revelar que 
conversou com Mbappé sobre 
a permanência do jogador na 
capital francesa, o político fa-
lou o quanto gostaria de ver a 
lenda Zinedine Zidane como 
treinador do PSG.

O clube não está oficial-
mente em busca de um novo 
técnico, até porque Mauricio 
Pochettino ainda é o dono 
do cargo. Apesar disso, já faz 
um tempo que a imprensa 
da França vem especulan-
do sobre a possível contra-
tação de Zidane. Em entre-
vista à rádio francesa RMC, 
Macron disse acreditar que a 
contratação do ex-meia pelo 
time parisiense seria positi-
va para o país.

“Eu não conversei (com Zi-
dane), mas tenho uma grande 
admiração por ele, como jo-
gador e treinador. Ele venceu 
três Liga dos Campeões com 
o Real Madrid, que é algo que 
queremos para nossos clubes. 
Queremos ele de volta para 
promover a França. Eu espe-
ro, pelo impacto que teria na 
liga francesa e para a França, 
que Zidane volte e treine um 
grande clube francês, seria 
ótimo”, afirmou o presidente.

“Meu papel é dizer que 
a França é uma grande na-
ção para o esporte e o futebol, 
que há pessoas maravilhosas 
aqui que amam este esporte. 
É importante para nós que os 
melhores jogadores que nós 
treinamos, que brilharam em 
nível internacional, possam 
voltar ao nosso país”, disse 
durante a entrevista à RMC.

Recentemente, Macron re-
velou, em entrevista ao jornal 
Le Parisien, que teve uma con-
versa com Kyllian Mbappé, 

Os cânticos entoados pela 
torcida do Fluminense no 
Maracanã após a derrota por 
2 a 1 para o Flamengo, há 
pouco mais de uma semana, 
foram um sinal de satisfação 
com a postura do time e de 
apoio ao trabalho de Fernan-
do Diniz. Os torcedores en-
goliram também a derrota 
para o Juventude, afinal pou-
co se pôde avaliar no grama-
do encharcado do Jaconi, se 
mostraram pacientes e volta-
ram a celebrar uma vitória na 
noite da última quarta-feira, 
com o expressivo 5 a 3 sobre 
o Atlético-MG.

Marcar cinco gols no 
atual campeão do Brasilei-
rão e da Copa do Brasil é mo-
tivo de empolgação até para 
o mais cauteloso dos torce-
dores, mas quem tem a res-
ponsabilidade de manter a 
régua lá no alto faz questão 
de olhar para os erros. Ainda 
que tenha classificado o jogo 
da noite passada como “sen-
sacional do ponto de vista 
do futebol”, Diniz busca um 
maior equilíbrio por ques-

tões de competitividade.
“Não vejo nada ideal, não 

vejo futebol nem a vida des-
sa forma idealista. Sempre 
é possível melhorar. Temos 
que corrigir os erros, ser um 
time mais ativo, mais inten-
so com a bola no pé. Hoje o 
que ficou claro que podemos 
melhorar é que não podemos 
tomar três gols assim. No 
fundo, o Atlético nem pro-
duziu para fazer três gols”, 
afirmou o treinador depois 
da partida.

Junto à conhecida e cons-
tantemente debatida filoso-
fia ofensiva de Diniz, a pos-
tura corajosa dos jogadores 
aparece entre os principais 
méritos de um time ainda 
em fase inicial de trabalho, 
marcada por seis vitórias em 
dez jogos. Um desses resul-
tados foi a histórica goleada 
por 10 a 1 sobre o Oriente 
Petrolero, em jogo no qual a 
equipe precisava vencer por 
seis gols de diferença para 
ter chances de avançar às oi-
tavas da Sul-Americana.

A classificação não veio 
porque o Unión de Santa 
Fé, que precisava empatar 

com o Junior Barranquilla 
para levar a decisão do gru-
po ao saldo de gols, venceu. 
De qualquer forma, o placar 
elástico mostrou o potencial 
do time tricolor para buscar 
resultados considerados im-
prováveis.

A própria vitória por 5 
a 3 sobre o Atlético não era 
algo esperado, por mais que 
o time viva um momento de 
maior segurança Fazer cin-
co gols nos atleticanos não é 
algo corriqueiro. O time mi-
neiro não sofria essa quan-
tidade de gols desde 2011, 
quando foi goleado por 6 a 1 
pelo Cruzeiro.

No duelo tático com Tur-
co Mohamed, Diniz conse-
guiu fazer seu estilo de jogo 
fluir. Ainda que o Atlético te-
nha colaborado com alguns 
erros individuais, o Flumi-
nense mostrou organização 
e boa movimentação, como 
na origem do segundo gol, 
por exemplo, em lance no 
qual se livrou da marcação 
alta mineira no campo de 
defesa e avançou em maior 
quantidade ao ataque para 
marcar com Cano.

No terceiro, a bola rodou 
por quase um minuto entre 
os tricolores até o desfecho 
do cabeceio de Samuel Xavier 
para a rede. A troca de pas-
ses, entretanto, nem sempre 
funciona, como foi possível 
observar no erro cometido 
por Fábio que gerou o pri-
meiro gol atleticano. De qual-
quer forma, o que o treinador 
mais valorizou foi mesmo o 
empenho dos jogadores.

“Queria destacar o desem-
penho e a coragem de jogar 
contra um dos favoritos para 
ganhar o Brasileiro e também 
a Libertadores”, disse o trei-
nador tricolor. “Acho que o 
mais determinante foi o espí-
rito que o time recuperou, de 
se entregar a cada disputa, em 
cada treinamento para conse-
guir os objetivos”, completou.

Sétimo colocado do Brasi-
leirão, com 14 pontos, o Flu-
minense se prepara para 
enfrentar Atlético-GO, Amé-
rica-MG e Avaí na sequên-
cia da competição, antes de 
jogar contra o Cruzeiro pela 
rodada de ida das oitavas de 
final da Copa do Brasil, no 
dia 21 de junho.

Macron pede Zinedine Zidane como técnico do 
Paris Saint-Germain para promover a França

presidente francês

Técnico diz que, em “jogos grandes”, o desempenho dos jogadores é bem superior e segue na busca do equilíbrio

Postura do Fluminense anima Diniz
goleada no atlÉtico-Mg

Curtas

Hamilton vai se aventurar
em um filme no cinema

Lewis Hamilton não vive sua melhor fase nesta 
temporada, mas segue sendo uma estrela fora das 
pistas. Desta vez, o britânico volta a se aventurar 
no mundo do cinema em um projeto de filme da 
Fórmula 1. Além dele, o longa, que ainda não tem 
um nome definido, terá o astro de Hollywood, Brad 
Pitt, como protagonista.

O piloto da Mercedes será um dos produtores, 
escalado para dar mais autenticidade ao filme 
e à história, ao valer-se de toda sua experiência 
no automobilismo. A informação é do portal The 
Hollywood Reporter, que também revelou que 
Joseph Kosinski, com trabalhos em Tron - O Legado 
(2010) e Top Gun: Maverick (2022), irá dirigir o filme.

O longa, que já vem sendo produzido em 
parceria com a Apple TV há cinco meses, irá contar 
de um piloto experiente, interpretado por Brad Pitt, 
que desiste da aposentadoria para conquistar uma 
última glória no autobilismo como mentor de uma 
jovem estrela das pistas.

Ronaldo cumpre promessa
após acesso do Valladolid

"Foram quatro dias incríveis." Desta maneira, 
Ronaldo Fenômeno, presidente do Valladolid, 
concluiu o percurso entre o estádio José Zorrilla e 
Santiago de Compostela, pagando a promessa 
de que faria os 522 quilômetros de distância entre 
as cidades em cima de uma bicicleta caso sua 
equipe obtivesse o acesso para a elite espanhola. 
Ele começou a aventura no domingo pela manhã 
e na última quarta-feira foi recepcionado por 
torcedores e curiosos no ponto final da jornada.

"É verdade que o caminho é muito difícil, os 
obstáculos são muitos, mas foram quatro dias 
incríveis. Estou com muita dor, minha bunda dói 
muito, mas valeu a pena", disse ao diário Leon. 
"O Caminho (de Compostela) é lindo e a Catedral 
incrível. Eu não esperava essa recepção, foi 
espetacular. Chegando na Catedral já dava pra 
sentir a energia do povo, é um momento especial", 
seguiu o presidente do Valladolid na chegada, na 
Piazza Obradoiro.

Verstapen ansioso para o
GP de Azerbaijão de F-1

O GP do Azerbaijão, marcado para domingo, 
está sendo aguardado com ansiedade por Max 
Verstappen, que tem “assuntos inacabados” para 
resolver no Circuito Urbano de Baku, segundo suas 
próprias palavras. Ao dizer isso, o piloto se refere 
à imensa frustração vivida por ele na temporada 
passada, durante a disputa da etapa azerbaijana 
da Fórmula 1. Na ocasião, o holandês da Red Bull 
caminhava para uma vitória tranquila, mas teve um 
problema no pneu e acabou se chocando com as 
barreiras, a cinco voltas do fim. O acidente o forçou 
a abandonar a prova. O único lado bom daquele 
dia foi a vitória de seu companheiro de equipe, 
Sergio Pérez. “Estou ansioso para voltar a Baku, 
temos alguns assuntos inacabados por lá depois 
do que houve no ano passado”, afirmou o atual 
campeão da Fórmula 1. “É uma pista complicada, 
com grandes zonas de frenagem e de uma saída 
apertada. Encontrar a melhor afinação para o 
carro será difícil em termos de garantir o nível 
correto da asa”, completou.

Foto: Divulgação/Red Bull

Os pilotos Max Verstapen e Sérgio Perez da Red Bull

Agência Estado

Agência Estado

Zinedine Zidane pode substituir Maurício Pochettino no PSG

Foto: Divulgação/Real Madrid

Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

O Fluminense realizou uma grande exibição diante do Atlético Mineiro e deixou o técnico Fernando Diniz bastante entusiasmado

enquanto o jovem astro, então 
na mira do Real Madrid, ainda 
negociava sua renovação com 
o PSG. Na ocasião, afirmou 
ter dado conselhos ao atacan-
te porque “o papel de um pre-
sidente é defender o país”.

No fim das contas, Mbap-
pé renovou. A situação do co-

mando técnico do clube pari-
siense, contudo, permanece 
nebulosa. Pochettino tem con-
trato por mais um ano e che-
gou a comentar o assunto nes-
ta semana, quando brincou ao 
dizer que é “demitido toda se-
mana”, mas que está tranquilo 
sobre o próprio futuro.
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História retratada na telenovela ‘A Viagem’, de Ivani Ribeiro, vai aos palcos em espetáculo que estreia em 2023

Vida após a morte inspira musical
FOLHETIM ESPÍRITA

Escrita por Ivani Ribei-
ro, a telenovela ‘A Viagem’ 
teve duas versões: a primei-
ra entre 1975 e 1976, transmi-
tida pela extinta TV Tupi, e 
um remake produzido pela 
TV Globo, em 1994. Agora, 
a história sobre a vida após 
a morte vai para os palcos 
e também ganha uma tri-
lha sonora original: foi anun-
ciada na quarta-feira (8), a 
produção de ‘A Viagem - O 
Musical’, que deve estrear no 
primeiro semestre de 2023.

Com produção da Pala-

Conheci Leo em Nazaré da Mata, 
Pernambuco, no Colégio São José, 
dirigido pelo padre Mota. Seus pais 

moravam em Recife. Leo fora interno no 
educandário no mesmo ano que eu – 19...

Era míope, magrelo e tinha um tique nervoso: 
piscava os olhos o tempo todo o que lhe valeu o 
apelido de Vagalume.

Já o meu era Caburé, – por quê? Porque 
me achavam feio e triste. Caburé não é uma 
coruja feia, triste e sonolenta. Então?... Na 
verdade, eu tinha hábitos noturnos, vez por 
outra fugia à noite do colégio e vagava pela 
Praça da Catedral. Gostava de ver as moças, 
do Colégio Santa Cristina sendo beijadas pelos 
namorados.

Vagalume e eu convivemos quase quatro 
anos no colégio. Depois, então, voltei para João 
Pessoa, mas a nossa amizade continuou.

Visitava Leo em Recife. Morava em Boa 
Viagem, no Edifício Nápoles, bem pertinho 
da casa de tia Eulália, casada com um 
rico comerciante de secos e molhados. Me 
hospedava na casa dela.

Leo se formou em Ciências Contábeis e eu 
sou bacharel em Sociologia.

Vagalume vinha também me visitar. 
Fazíamos farras homéricas no Cabaré de Berta, 
na Maciel Pinheiro.

Uma das vezes, ficamos lá três dias. Berta 
só gostava de intelectuais e artistas. Naquela 
época, me indicou a leitura de ‘Grande Sertão: 
Veredas’, de João Guimarães Rosa. Nunca 
transei com Berta, nosso papo era outro: 
literatura, literatura, literatura & gim-tônica.

Leo não gostava de Berta. Dizia que ela era 
uma chata, metida a intelectual. Ora, ora, mas o 
que se poderia esperar de um homem que lera 
em toda sua vida apenas dois livros: a Bíblia e 
‘Pensão Riso da Noite’, de José Condé?!...

Depois que Leo se aposentou, inventou umas 
viagens misteriosas a Nazaré da Mata. Falava 
para a esposa que ia cortar o cabelo com Seu 
Manuel de Jesus – foi o barbeiro oficial do 
Colégio São José por muitos anos.

Na última vez que me encontrei com Leo, ele 
confessou que tinha um “controle” (caso) em 
Nazaré da Mata:

– Estou apaixonado por uma prostituta da 
Pensão Lírio do Vale – ri quando ele disse o 
nome da pensão. Tem dezoito anos a minha 
Matilde.

– Dezoito anos! – exclamei.
– Pois é, e eu, como você sabe, passei dos 

setenta. Meu pai dizia uma coisa certa: “Cavalo 
velho, pasto novo”. Sabe, Caburé, hoje vivo 
momentos de pura adrenalina sexual, acredita?

– Não.
Ele riu, um risinho sonso e disse:
– Vou te dizer uma coisa: as pernambucanas 

são mulheres orgásmicas demais... Você nem 
imagina o que Matilde é capaz de fazer comigo, 
debaixo dos lençóis...

No começo deste ano recebi uma triste 
mensagem no Facebook – um amigo comum 
informou que o nosso Leo teve uma morte 
gloriosa, como ele sempre quis: morreu no 
cabaré. Enfartou na banheira ao lado de 
Matilde.

Carlos 
   Azevêdo

carolusazevedo@hotmail.com | Colaborador

A morte gloriosa de 
Leocádio Mendes

Carlos Azevêdo é sociólogo, antropólogo e 
membro do Instituto Histórico e Geográfico da 

Paraíba (IHGP); também integra o Grupo de 
Pesquisa em História do Brasil-Holandês

(Valéria de Almeida)

Obituário
Daniel Jesus
7/6/2022 – Em Algodão de Jandaíra, 
no Agreste da Paraíba. Vigilante 
de uma empresa privada foi morto 
a tiros durante uma tentativa de 
assalto. Ele e outros dois vigilantes 
transportavam uma determinada 
quantia em dinheiro de um cliente da cidade de 
Nova Palmeira, na região do Seridó. O carro deles 
foi abordado pelos assaltantes.

Foto: Reprodução

Aforismo
“O velório não é só o dia do 
morto ou da morta. Nem é só 
o dia da morte. É, também, 
em certo sentido, o dia dos 
vivos! O dia em que, nem 

ouso entender as estranhas 
razões nem os critérios 

desta lógica indecifrável, 
posso reencontrar pessoas 

queridas, há muito tempo não 
vistas nem abraçadas.”

Hildeberto 
Barbosa Filho
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Maximillian (Max) Costa Serrano
7/6/2022 – Aos 38 anos, em João 
Pessoa (PB), vítima de infarto 
e em decorrência de um AVC 
hemorrágico. Percussionista do 
grupo Pura Raiz. Foi sepultado 
na quarta-feira (8), no Cemitério 
Senhor da Boa Sentença, na capital paraibana.

Foto: Jean Sinfrônio

Breves & Curtas
# Cantora Anitta voltará como alma penada
A cantora Anitta, de 29 anos, fez uma revelação 
inusitada sobre um de seus desejos quando vir a 
morrer. Ela pediu para a família barrar qualquer 
homenagem pública. A cantora também não 
quer seu nome em avenida, rua ou hospital e 
que acredita que homenagens a artistas devem 
ser feitas em vida. “É como eu disse… que a 
homenagem venha enquanto eu estiver viva, 
porque, se esperar eu morrer pra fazer as graças, 
eu volto como alma penada pra assombrar geral”.

# Jornalista cobre acidente e acha filho morto
Um jornalista de Araraquara (SP) foi cobrir 
acidente entre carro e caminhão na Rodovia 
Antônio Machado Sant’Anna (SP-255) e descobriu 
que seu filho era a vítima fatal da colisão. 
Carlos Alberto Baldassari fazia uma live em sua 
página de notícias no Facebook e descobriu que 
o carro envolvido era o do filho, Tiago Cequeto 
Baldassari, de 32 anos.

# Boxeador morre após “lutar com fantasma”
Dois dias após viralizar nas redes sociais em 
um vídeo onde aparecia desnorteado durante 
uma luta de boxe, o sul-africano Simiso Buthelezi 
morreu no último dia 7. Simiso, de 24 anos, não 
resistiu aos sangramentos no cérebro e acabou 
falecendo. O lutador protagonizou uma cena que 
foi compartilhada nas redes sociais após “lutar 
com um fantasma”, durante uma luta.

Ubiratan Brasil 
Agência Senado

Matheus Henrique
7/6/2022 – Aos 20 anos, em 
Mamanguape (PB), assassinado. 
Estava em um bar jogando sinuca 
com um amigo quando foi morto 
a tiros disparados por uma dupla 
que chegou em um carro ao 
local. Felipe Batista, de 24 anos, sobreviveu e foi 
socorrido para o hospital.

Foto: Notícia Paraíba

Paula Rego
8/6/2022 – Aos 87 anos, em 
Londres, Inglaterra. Pintora anglo-
portuguesa. Estudou nos anos de 
1960 na Slade School of Art, na 
capital inglesa, onde se radicou 
a partir da década de 1970. 
Nasceu em 26 de janeiro de 1935, em Lisboa. Em 
2010, recebeu da rainha Elizabeth a Ordem do 
Império Britânico com o grau de Oficial, pela sua 
contribuição para as artes.

Foto: Kenton Thatcher

vra e Som Entretenimento, 
em parceria com a Oh!Artes, 
o espetáculo terá o texto ori-
ginal adaptado por Vitor de 
Oliveira, Thalma Bertozzi e 
Solange Castro Neves.

Trata-se de um tema de-
licado. Inspirada na filosofia 
de Allan Kardec, conhecido 
pelo seu trabalho de codifi-
cador do Espiritismo, a tra-
ma acompanha Alexandre, 
um homem que se mata na 
cadeia após ser condenado 
por roubo seguido de mor-
te. Seu espírito, porém, passa 
a incomodar a vida daqueles 
que ele julga responsáveis por 
seu trágico destino.

Ivani Ribeiro (1922-1995) 
foi a precursora dos folhetins 
espíritas no Brasil - além de ‘A 
Viagem’, ela escreveu ainda ‘O 
Profeta’ (Tupi, 1977), cuja ação 
gira em torno de um sensitivo 
que se comunica com o além. 
Ao lado de Janete Clair (1925-
1983), Ivani ajudou a estrutu-
rar a linguagem da telenovela 
brasileira, apostando em con-
teúdo local e sem inspiração 
nos folhetins cubanos, como 
no início da televisão no país.

A produção teatral terá di-
reção musical de Tony Luc-
chesi, coreografia de Ciça Si-
mões e direção artística de 
Diego Morais.

Drama
Com um tema delicado 
e inspirado na filosofia 

espírita de Alan Kardec, 
a trama da novela que 

vai para o teatro fala de 
um suicida que “volta” 

para importunar

Damião Cambista
7/6/2022 – Em Cajazeiras (PB). 
Cambista popular do município 
morreu quando estava sentado e 
bebendo em um bar no Centro da 
cidade. Ele teria sofrido um mal 
súbito.

Foto: Redes Sociais

Sérgio Amaral
8/6/2022 – De câncer no pulmão. 
Repórter fotográfico que passou 
por inúmeros jornais brasileiros. 
Com mais de 40 anos dedicados 
ao fotojornalismo, iniciou a carreira 

Foto: Correio Braziliense

em 1977 e acumulou prêmios como o Esso de 
Fotografia de 1992, o grande prêmio do Salão 
Finep de Fotojornalismo de 1996, a medalha de 
excelência gráfica da Society for News Design, 
na categoria ‘editor de fotografia’ e o prêmio ONU 
Habitat de 2014.

Índio Brum Vargas
8/6/2022 – Aos 94 anos, em Porto 
Alegre (RS), de causas naturais. 
Político, jornalista, escritor e 
advogado. Natural de São Sepé 
(RS), chegou à capital gaúcha com 
17 anos para estudar. Foi eleito 
vereador em 1968, com mais de 7 mil votos. Teve 
o mandato cassado 20 dias após assumir, por 
elogiar a rejeição do Título de Cidadão Emérito ao 
então presidente da República, general Artur da 
Costa e Silva. Preso político, foi torturado durante 
a ditadura militar. Lutou ao lado de Leonel Brizola 
na Campanha da Legalidade.

Foto: Adriana Franciosi
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FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO
AVISO DE ALTERAÇÃO 

Licitação – Concorrência – Tipo Menor Preço – nº 694/2022
Comunicamos que foi publicada uma Errata nº 2, em 8/6/2022, que permite empresas 
em consórcio participar da citada licitação, bem como disponibilizado o novo 
modelo de declaração de visita ao local. As alterações do referido Edital poderão 
ser acompanhadas no sítio da Instituição: https://www.poupex.com.br/institucional/
editais-e-compras/editais/licitacoes/

Brasília-DF, 8 de junho de 2022
OTAVIO FONTOURA SOUTO MAIOR 

Presidente Suplente da Comissão de Contratação

Paciente é um homem de 41 anos, internado desde segunda-feira e com histórico de viagem para Portugal e Espanha

São Paulo confirma primeiro caso 
varíola dos macacos no Brasil 

As secretarias Estadual 
e Municipal da Saúde de 
São Paulo confirmaram on-
tem o primeiro caso de va-
ríola dos macacos (Mon-
keypox) no Brasil.

O caso se refere a um ho-
mem de 41 anos, residen-
te na cidade de São Paulo, 
com histórico de viagem 
para Portugal e Espanha. 
Ele está internado no Insti-
tuto de Infectologia Emílio 
Ribas, na capital paulista, 
desde a última segunda-fei-
ra (6) e se encontra em bom 
estado clínico. As secreta-
rias informam que todos 
os contatos desse paciente 
também estão sendo mo-
nitorados.

A confirmação do caso 
só ocorreu na tarde de on-
tem, após a realização de 
exames feitos pelo Institu-
to Adolfo Lutz. 

As secretarias investi-
gam e monitoram ainda o 
caso de uma mulher de 26 
anos que também vive na 
cidade de São Paulo. A pa-
ciente está internada em 
um hospital público da ci-
dade, é mantida em isola-
mento e seu quadro de saú-
de é estável. Esse caso foi 
notificado no dia 4 de ju-
nho.

Anteontem (8), o Minis-
tério da Saúde informou 
que estava monitorando 
oito casos suspeitos de va-
ríola dos macacos no Brasil.

Agência Brasil

O Instituto Butantan informou que as lesões na pele provocadas pela varíola dos macacos (Monkeypox) evoluem em cinco estágios

De acordo com a Secre-
taria de Saúde, os primei-
ros sintomas associados à 
doença são febre, dor de 
cabeça, dores musculares 
e nas costas, linfonodos in-
chados, calafrios ou cansa-
ço. De um a três dias após 
o início desses sintomas, as 
pessoas desenvolvem le-
sões de pele que podem es-
tar localizadas em mãos, 
boca, pés, peito, rosto e ou 
regiões genitais.

O Instituto Butantan in-
formou que essas lesões na 
pele evoluem em cinco es-

tágios: mácula, pápulas, 
vesículas, pústulas e final-
mente crostas, estágio final, 
quando as feridas caem. A 
transmissão do vírus ocor-
re, principalmente, quando 
há contato com essas lesões.

Para prevenir a doen-
ça, a secretaria destaca que 
é importante evitar conta-
to próximo ou íntimo com 
a pessoa doente até que to-
das as feridas tenham ci-
catrizado; evitar o contato 
com quaisquer materiais 
que tenham sido utilizados 
pela pessoa doente; e higie-

nizar as mãos, lavando-as 
frequentemente com água 
e sabão ou álcool gel.

Vacina
A vacina aplicada contra 

a varíola humana (small-
pox) mantinha alguma 
proteção contra a varíola 
dos macacos (monkeypox). 
Mas, segundo o Instituto 
Butantan, esse imunizan-
te deixou de ser aplicado 
há muito tempo, já que a 
varíola humana foi erra-
dicada no início da déca-
da de 1980. Com isso, pes-

soas com idade inferior a 40 
anos nunca foram imuniza-
das no Brasil.

O Butantan informa 
que, atualmente, há uma 
vacina contra a varíola hu-
mana, indicada também 
contra a varíola dos ma-
cacos, produzida pela far-
macêutica dinamarque-
sa Bavária Northean. No 
entanto, essa vacina não é 
produzida em larga esca-
la, ou seja, não há um nú-
mero de doses suficiente 
para distribuição em esca-
la mundial.

Primeiros sintomas associados à doença

Começou ontem, em João 
Pessoa (PB), a 55ª Reunião 
Ordinária do Conselho Na-
cional dos Corregedores-
Gerais das Defensorias Pú-
blicas Estaduais, do Distrito 
Federal e da União (CNCG 
DPE/DPDFT/DPU). O even-
to acontece em um hotel na 
orla da capital com a presen-
ça de 23 corregedores das 
Defensorias Públicas esta-
duais e da União. A progra-
mação vai até hoje, com uma 
palestra da diretora da Es-
cola Superior da Defensoria 
Pública da Paraíba, Monali-
za Montinegro.

O CNCG tem periodici-
dade mensal e acontece, a 
cada edição, nos diferentes 
estados da federação. O en-
contro discute as demandas 
comuns às Corregedorias, 
alinhando normativas e di-
recionamentos na condução 
dos trabalhos.

“O intuito do CNCG é ro-
dar o país levando as discus-
sões e conhecendo a realida-
de de todas as Corregedorias 
para tentar buscar soluções 
para os problemas que os 

estados enfrentam e tam-
bém tentar unificar nossas 
normativas em todo o país 
e as soluções dos problemas 
de uma forma que a gente 
consiga ter uma Defenso-
ria cada vez mais próxima. 
Esses debates trazem gran-
des evoluções e a gente con-
segue buscar avanços para 
as Defensorias e traçar pro-
jetos conjuntos”, ressaltou o 
presidente do CNCG, Mar-
cos Edson de Lima, correge-
dor da Defensoria Pública de 
Rondônia.

O subdefensor público-
geral Administrativo da DPE
-PB, Gerardo Rabello, partici-
pou da abertura e deu boas 
vindas aos participantes. O 
corregedor-geral da DPE-PB, 
Alípio Bezerra, manifestou 
contentamento ao receber 
os colegas corregedores “em 
casa” e disse que espera uma 
discussão muito positiva da 
pauta, que inclui, entre ou-
tros pontos, a regulamenta-
ção da atuação de corregedor 
como coaching e melhorias 
relacionadas ao peticiona-
mento integrado.

Corregedores de 23 DPs 
participam de reunião

na ParaíBa

Com foco na capacita-
ção de profissionais quanto 
a práticas de prevenção de 
acidentes no dia a dia da prá-
tica assistencial, o Hospital 
Universitário Lauro Wander-
ley (HULW-UFPB/Ebserh) 
está realizando uma série de 
ações educativas. A iniciativa 
é da Comissão Gestora Mul-
tidisciplinar de Prevenção de 
Riscos de Acidentes com Ma-
teriais Perfurocortantes.  

“Essa é a primeira vez que 
realizamos ação a esse res-
peito. O material informa-
tivo também é novidade. O 
objetivo é capacitar profissio-
nais quanto a práticas da ro-
tina diária dos profissionais 
de saúde, inclusive aquelas 
que previnam acidentes com 
materiais perfurocortantes”, 
explicou a presidente da Co-
missão, Mayara Muniz. 

Mayara informou que 

serão confeccionados dife-
rentes formatos de mate-
riais educativos com abor-
dagens temáticas de acordo 
com as demandas do hospi-
tal observadas via pesquisa 
sobre Materiais Perfurocor-
tantes, no link: https://forms.
gle/Phg8hSrxScxv9NE18). A 
ideia é lançar, a cada dois me-
ses, um novo material para 
que o assunto seja assimilado 
pelos colaboradores e alcan-
ce o objetivo desejado, que é 
sensibilizar o público-alvo.  

Entre as estratégias para 
diminuir as ocorrências de 
acidentes com esse tipo de 
material, a comissão tem ado-
tado medidas como padroni-
zação de materiais com dis-
positivos de segurança para 
serem utilizados pelos pro-
fissionais durante os procedi-
mentos assim como materiais 
necessários para o descarte e 
acondicionamento correto. 

“Essa é uma forma de 
conscientização sobre a se-
gurança e saúde no trabalho. 
Disseminar conhecimentos 
nessa área reforça o compro-
misso de prezar pela saúde 
dos profissionais e trabalha-
dores da saúde, assim como 
da comunidade no geral na 
geração segura de resíduos 
do Grupo E”, disse. 

Cipa 
A Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes 
(Cipa) do Lauro Wander-
ley também vem realizando 
ações de educação em saúde 
que tratam sobre as deman-
das voltadas para a preven-
ção de acidentes do traba-
lho. No mês de maio, a ação 
se voltou em torno da temá-
tica Fluxograma de Aciden-
te de Trabalho com Material 
Biológico. Foi produzido um 
vídeo, que está disponível no 
Youtube do HULW (https://
www.youtube.com/watch?-
v=AO3modTHaHM&t=23s).  

“A Comissão também vi-
sitou diversos setores do hos-
pital fazendo contato direto 
com os colaboradores e ex-
plicando e dirimindo dúvi-
das a respeito do fluxogra-
ma por meio da utilização de 
banners que foram fixados 
em locais estratégicos com o 
intuito de auxiliar os colabo-
radores em caso de acidentes 
consigo mesmo ou com cole-
gas de trabalho. 

A presidente da Cipa, 
Mayara Muniz, reforça a im-
portância do acompanha-
mento dos casos de aciden-
tes pelo hospital para que a 
melhor assistência possa ser 
prestada ao colaborador, por 
isso a necessidade de cada 
um seguir o fluxo correta-
mente e dessa forma ficar 
respaldado com o registro 
das ocorrências.

Hospital realiza série de ações educativas 
com foco na capacitação de profissionais

na ufPB
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Entre as estratégias 
para diminuir as 
ocorrências de 
acidentes, comissão 
tem adotado 
medidas como 
padronização de 
materiais com 
dispositivos de 
segurança

“Essa é a 
primeira vez que 
realizamos ação 
a esse respeito. 
O material 
informativo 
também é 
novidade. 
O objetivo 
é capacitar 
profissionais 
quanto a 
práticas da 
rotina diária dos 
profissionais de 
saúde, inclusive 
aquelas que 
previnam 
acidentes com 
materiais 
perfurocortantes

Mayara Muniz

Foto: Rovena Rosas/Agência Brasil
Sobre a doença
A varíola dos maca-

cos é uma doença causa-
da por vírus e transmitida 
pelo contato próximo/ínti-
mo com uma pessoa infec-
tada e com lesões de pele. 
Segundo a Secretaria Es-
tadual de Saúde, este con-
tato pode se dar por meio 
de um abraço, beijo, mas-
sagens, relações sexuais ou 
secreções respiratórias. A 
transmissão também ocor-
re por contato com objetos, 
tecidos (roupas, roupas de 
cama ou toalhas) e super-
fícies que foram utilizadas 
pelo doente.

Não há tratamento es-
pecífico, mas, de forma ge-
ral, os quadros clínicos são 
leves e requerem cuidado 
e observação das lesões. O 
maior risco de agravamen-
to acontece, em geral, para 
pessoas imunossuprimi-
das com HIV/AIDS, leuce-
mia, linfoma, metástase, 
transplantados, pessoas 
com doenças autoimunes, 
gestantes, lactantes e crian-
ças com menos de 8 anos 
de idade.

“O Monkeypox causa 
uma doença mais branda 
que a varíola (Smallpox), 
mas em alguns pacientes de 
risco, como imunossupri-
midos e crianças, ela pode 
se desenvolver de forma 
mais grave”, afirma a dire-
tora do Laboratório de Viro-
logia do Instituto Butantan, 
Viviane Botosso, em comu-
nicado no site do instituto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato prestação de serviços, de acordo com o processo de Inexigibilidade 
nº 00007/2022, na forma do inciso III do Art. 25 da Lei 8.666/93  e  alterações.

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar – PB.
CONTRATADA: PRODUTORA DE EVENTOS LEITE & ARAÚJO LTDA.
OBJETO: Contratação de MATHEUS LEITE E BANDA.
VALOR GLOBAL DE R$: 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
PRAZO: 31.12.2022

Aguiar  -  PB,  09 de junho  de 2022
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00032/2022
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 DV00032/2022, 
que objetiva: Serviço de instalação de central de monitoramento e câmeras FULL HD1080P 4MEGA-
PIXES, com acesso remoto 24 horas por dia; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: JAKELINE BARBOSA COSME 10310211409 - R$ 15.930,00.

Alcantil - PB, 09 de Junho de 2022
CICERO JOSE FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Serviço de instalação de central de monitoramento e câmeras FULL HD1080P 4ME-
GAPIXES, com acesso remoto 24 horas por dia. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00032/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 08.008–SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA 08008.15.122.1010.2041 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRAES-
TRUTURA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 
até 07/09/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00117/2022 
- 09.06.22 - JAKELINE BARBOSA COSME 10310211409 - R$ 15.930,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 13:30 horas do dia 23 de Junho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transporte escolar, destinado a rede de ensino municipal, junto a Secretaria de Educação deste 
município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
00003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 09 de Junho de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
RESULTADO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022
OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor 

rural para alimentação escolar conforme §1º do art.14 da lei n.º 11.947/2009, resolução cd/fnde nº 
06, de 08 de maio de 2020. PROPONENTES DECLARADOS VENCEDORES e respectivos valores 
totais das contratações: ALEXANDRE SOUZA DA FONSECA - Valor: R$ 18.100,00; JOSÉ JOAQUIM 
DE SOUZA - Valor: R$ 20.000,00; JOSIMAR OLIVEIRA SANTOS - Valor: R$ 12.550,00; PEDRO 
ELIAS DOS SANTOS - Valor: R$ 17.500,00; ROGERIO DE LIMA RAMOS - Valor: R$ 13.425,00. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Gama 
Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. 

Arara - PB, 07 de Junho de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2022, que objetiva: 
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor rural para 
alimentação escolar conforme §1º do art.14 da lei n.º 11.947/2009, resolução cd/fnde nº 06, de 
08 de maio de 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: ALEXANDRE SOUZA DA FONSECA - R$ 18.100,00; JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA - R$ 
20.000,00; JOSIMAR OLIVEIRA SANTOS - R$ 12.550,00; PEDRO ELIAS DOS SANTOS - R$ 
17.500,00; ROGERIO DE LIMA RAMOS - R$ 13.425,00.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2022, que objetiva: Reforma 
do Ginásio Poliesportivo da EMEF Joana Maria da Conceição – localizada no sítio Mata Velha, s/n, 
zona rural de Araruna/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Tomada de Preços nº 00006/2022. OBJETO: Reforma do Ginásio Poliesportivo 
da EMEF Joana Maria da Conceição – localizada no sítio Mata Velha, s/n, zona rural de Araruna/
PB. ABERTURA: 24/05/2022 as 14:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 01/06/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE 
FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. Abertura 
da sessão pública: 09:00 horas do dia 23 de junho de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas 
do dia 23 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 Federal nº 10.024/19; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal 
nº 002/20; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3346–1066. E-mail: bsantana.licitacaocpl@gmail.com. Edital: www.barradesantana.gov.br; www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Barra de Santana - PB, 09 de junho de 2022
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE 
PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: J F SOARES & CIA LTDA - R$ 1.413.126,00. 

Barra de Santana - PB, 27 de Abril de 2022.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO 

DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2022. DOTA-
ÇÃO: RECURSOS FEDERAL E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA: 02.020 
Secretaria Municipal de Administração 04 122 2001 2005 Manutenção das Atividades da Secretaria 
de Administração 02.030 Secretaria Municipal de Finanças 04 123 2001 2006 Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Finanças 02.040 Secretaria Municipal de Educação 12 361 1002 
2013 Manutenção da Secretaria de Educação 02.050 Secretaria Municipal de Saúde 10 301 1001 
2031 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde 02.060 Fundo Municipal de Saúde 10 
121 1001 1015 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Gestão SUS 
10 301 1001 2037 Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção 
Primária – Recursos Próprios 10 302 1001 2038 Bloco de Manutenção dos Serviços Publicos de 
Saúde da Atenção Especializada– Recursos 02.070 Secretaria de Infraestrutura 15 122 1004 2039 
Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura 02.100 Fundo Municipal de Assistência 
Social 08 244 1003 2051 Bloco da Proteção Social Básica 02.120 Secretaria de Cultura, Turismo, 
Esporte e Juventude 13 122 1004 2070 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, 
Turismo, Esporte e Juventude 3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 27/04/2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 02001/2022 - 
27.04.22 - J F SOARES & CIA LTDA - R$ 1.413.126,00.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº: RP 00007/2022

Aos 27 dias do mês de Abril de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, localizada na Avenida Liberdade - 
Centro - Barra de Santana - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Federal nº 10.024, de 20 de 
Setembro de 2019; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 
7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 002, de 06 de Janeiro de 2020; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a 
classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00007/2022 que objetiva o registro 
de preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE 
COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 
MUNICIPALIDADE; resolve registrar o preço nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante 
da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA - 
CNPJ nº 01.612.535/0001-86, e a Empresa: J F SOARES & CIA LTDA. CNPJ: 24.220.972/0002-30, 
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4. Valor: R$ 1.413.126,00. A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência 
de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial e será 
publicado na integra no Jornal Oficial do Município.

Barra de Santana - PB, 27 de Abril de 2022. 
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR PARA A COLETA, TRANSPORTE 

E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00016/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado - Atualizar o 
valor inicial contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana 
e: CT Nº 03501/2021 - Rainha Empreiteira Ltda - ME - CNPJ: 11.547.441/0001-24 - 1º Aditivo 
- o valor inicial do contrato passa para R$ 396.000,00; e prorroga o prazo por mais 12 meses. 
ASSINATURA: 27.05.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO
TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2022 – PMBV 

A Prefeitura Municipal de Boa Ventura, através da Comissão Permanente de Licitação, após 
análise detalhada da(s) proposta(s) de preço(s) da(s) empresa(s) declarada(s) habilitada(s), 
comunica aos interessados no processo de licitação TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2022 
– PMBV, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO 
E REFORMA DA ESCOLA EMÍLIA DINIZ ALVARENGA – BOA VENTURA, o julgamento da(s) 
referida(s) proposta(s), ficando classificada(s) a(s) empresa(s): DEL ENHENHARIA EIRELI, 
CNPJ N° 17.415.942/0001-33 apresentou a proposta no valor global de R$ 1.013.846,31 (Um 
Milhão, Treze Mil, Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos). DESCLAS-
SIFICADA AS EMPRESAS: AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; COMPASSO 
EMPREENDIMENTOS LTDA; CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI; D2R3 SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI; CONSTRUTORA APODI EIRELLI; FJ CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELLI. A Comissão comunica que fica aberto o prazo recursal na forma da Lei, a 
partir da publicação deste aviso. Mais informações poderão ser obtidas no Portal da Transpa-
rência da Prefeitura Municipal de Boa Ventura ou por e-mail (licitacaopmboaventura2@gmail.
com), a partir da publicação deste aviso.

Boa Ventura - PB, 08 de junho de 2022.
Lívia Moniely de Almeida Deodato

Presidente da CPL/PMBV  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 08:30 
horas do dia 27 de Junho de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação dos Serviços de Assessoria e Consultoria 
visando o Acompanhamento de Convênios e Contratos de Repasse Federais através da opera-
cionalização da Plataforma Mais Brasil e demais sistemas de gestão por meio da Elaboração de 
Propostas, Consultas Prévias, Planos de Trabalho e Acompanhamento Técnico necessário para 
a Formalização da prestação de contas junto aos órgãos Concedentes, conforme termo de refe-
rencia. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 13.979/20; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3448–1007. E-mail: licitacao@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.
bomsucesso.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 09 de Junho de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00063/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaocabe-
delo.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: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL E DEMAIS MATERIAIS, visando atender as necessidades da Secretaria 
de Segurança Municipal. 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 subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; 
Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.
br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 09 de Junho de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substitut

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00064/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de itens para atividades 
de musica, realizado pelos serviços e programas pela Secretaria Municipal de Assistência Social 
– SEMAS. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 01 de Julho de 2022. Início da fase de 
lances: 09:15 horas do dia 01 de Julho de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto 
Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-
-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 09 de Junho de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2022

ERRATA DO AVISO 
O SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da CO-

MISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público para o conhecimento dos interessados, 
a ERRATA no AVISO INICIAL do CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, publicado no Diário Oficial 
do Estado no dia 07 de junho de 2022, Pág.: 23 e 24, Diário Oficial da União no dia 07 de junho 
de 2022, Pág.: 107, no Jornal A União no dia 07 de junho de 2022, Pág.: 26 e na SEPARATA DO 
SEMANÁRIO OFICIAL – CAMPINA GRANDE/PB, 06 DE JUNHO DE 2022 - PÁGINA 7. Desta 
forma, onde lê-se “CREDENCIAMENTO Nº 001/2022”, leia-se “CREDENCIAMENTO Nº 003/2022”. 

Campina Grande, 09 de junho de 2022.
DAVYSON ODILON DE MELO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Junho de 2022, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE 
DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPAL DE CAPIM–PB. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 04/13; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3622–1135. E-mail: 
cplcapimpb@gmail.com. Edital: http://transparencia.capim.pb.gov.br/licitacoes/; www.tce.pb.gov.br. 

Capim - PB, 08 de Junho de 2022

ANTÔNIO JOSE DA SILVA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA DE CARAÚBAS
EXTRATO DE ADITIVO

CONTRATO: 60701/2021 / OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRA-
TO ORIGINAL PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS / CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CARAÚBAS / CONTRATADO: AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA - ME / PERÍODO: 07/06/2022 A 07/06/2023 / VALOR DO ADITIVO: R$ 71.368,00 (SETENTA 
E UM MIL E TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS) / RECURSO: TESOURO MUNICIPAL 
- RUBRICA: 3.3.90.39.01 / DATA DA ASSINATURA: 06/06/2022 / AMPARO LEGAL: LEI Nº 8.666 
DE 21.06.93. ART. 57, INCISO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

DO SEGUIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM MEIO–FIO PRÉ–MOLDADO EM DIVERSAS RUAS 
NO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE–PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 911771/2021/
MDR/CAIXA. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: JGM 
ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - Valor: R$ 293.599,37. Dos atos decorrentes do pro-
cedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua: Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB. CEP: 58238–000 - Tel.: (83) 3634–1141, 
no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis. Email: licitacaocasserengue@hotmail.com. 

CASSERENGUE - PB, 09 de Junho de 2022.
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2022, que objetiva: Aquisição de Materiais 
de Limpeza para as secretarias da administração e Fundo Municipal de saúde do município de 
Casserengue/PB, para o exercício de 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licita-
tório em favor de: MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS 
EIRELI - R$ 95.798,80.

Casserengue - PB, 08 de Junho de 2022. 
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza para as secretarias da administração e Fundo 

Municipal de saúde do município de Casserengue/PB, para o exercício de 2022. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022 – RECURSOS 
PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE/FEDERAIS (RECURSOS ORDINARIOS/ 
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO/ RECEITA DE 
IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE/ TRANSFERÊNCIA DE RECUR-
SO DO SUS/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNAS). VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Casserengue e: CT Nº 
00072/2022 - 09.06.22 - MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUR-
GICOS EIRELI - R$ 95.798,80.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DE TRABALHO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DE CONDE – PB; ADJUDICO E HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório em favor de: JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - R$ 15.606,00; VANESSA 
CAETANO FRANÇA DE AQUINO LEITE 05307428456 - R$ 52.971,60; VIVA DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS EIRELI - R$ 67.712,25. Conde - PB, 27 de Maio de 2022.

VANESSA MEIRA CINTRA
Secretária de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DOS SETORES ADMINIS-
TRATIVOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CONDE – PB. FUNDAMENTO LE-
GAL: Pregão Eletrônico nº 00008/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS 
E FEDERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB – 4.0100.10.122.0042.2059/ 
4.0100.10.302.0041.2065/ 4.0100.10.301.0034.2061/ – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 
– MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00066/2022 - 30.05.22 - JOAO 
BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - R$ 12.228,00; CT Nº 00067/2022 - 30.05.22 - VIVA DISTRIBUIDO-
RA DE PRODUTOS EIRELI - R$ 34.676,75; CT Nº 00069/2022 - 30.05.22 - VANESSA CAETANO 
FRANÇA DE AQUINO LEITE 05307428456 - R$ 31.897,60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO ADIAMENTO

DA TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE DE 50 (CINQUENTA) ALU-

NOS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, NESTE MUNICÍPIO. NOVA 
DATA, HORA E LOCAL: 27/06/2022, às 09:00 horas (horário local), na sala da CPL, Prédio da 
Prefeitura de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, Centro, Cuité – PB. EDITAL E INFORMAÇÕES: 
Os interessados poderão obter cópia do Edital completo junto a CPL no endereço supracitado ou 
no site www.cuite.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. Demais informações na sede da CPL ou por 
e-mail licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 09 de junho de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA NESTE 

MUNICÍPIO. LICITANTES HABILITADOS: MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE-
LI, GR CONSTRUTORA EIRELI, SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, COEN 
CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA e FC FERNADES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA. 
LICITANTES INABILITADOS: Não houveram licitantes inabilitados. Prazo para recurso 20/06/2022 
(5 dias úteis) nos termos do Art. 109, da Lei nº. 8.666/93 e alterações. Não havendo recurso, a 
abertura das propostas será realizada no dia 22/06/2022 às 09:00 horas. Informações na sala 
da CPL, Rua 15 de novembro, 159, Centro, das 08:00 as 12:00 horas de segunda a sexta-feira, 
licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 09 de junho de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2022
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 
IN00007/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA “BANDA GRABRIEL LIMA”, 
PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022, POR OCASIÃO 
DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: JEILSON FELIX MARINHO - R$ 8.000,00.

Cuité de Mamanguape - PB, 09 de Junho de 2022
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00007/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO 
ARTÍSTICA “BANDA GRABRIEL LIMA”, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 
29 DE JUNHO DE 2022, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO. FUNDAMENTO LE-
GAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: 
Secretaria de Cultura e Turismo. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 09/06/2022.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
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 “LUCIANO XOTE 
SHOW”, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS12 E 29 DE JUNHO DE 2022, 
POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO JÃO E SÃO PEDRO; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LUCIANO GOMES COSTA 09733427497 - R$ 4.400,00.

Cuité de Mamanguape - PB, 09 de Junho de 2022
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00034/2022
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 
DV00034/2022, que objetiva: Contratação de empresa especializada em locação de estruturas 
diversas para atendimento das demandas da Administração Municipal na realização de eventos; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARIA DAS GRACAS 
VIANA DO NASCIMENTO - R$ 30.600,00; NATA PROMOCOES DE EVENTOS E SERVICOS DE 
PRODUCAO MUSICAL LTDA - R$ 22.800,00.

Cuité de Mamanguape - PB, 09 de Junho de 2022
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00034/2022. OBJETO: Contratação de empresa es-

pecializada em locação de estruturas diversas para atendimento das demandas da Administração 
Municipal na realização de eventos. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 
14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Cultura e Turismo. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 09/06/2022.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00008/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DA ATRA-

ÇÃO ARTÍSTICA “LUCIANO XOTE SHOW”, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PÚBLICA NOS 
DIAS12 E 29 DE JUNHO DE 2022, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO JÃO E SÃO PEDRO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posterio-
res. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Cultura e Turismo. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 09/06/2022.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
JULGAMENTO DAS IMPUGNAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2022

O Pregoeiro da Prefeitura de Damião/PB,  torna público o resultado dos pedidos de impugnação 
ao edital, os quais foram acatados, sendo retificado o edital. Abrindo-se novamente o prazo da 
licitação, nos termos do art 41, § 4º da Lei nº 8.666/93.  Ficando aprazado nova data para realiza-
ção da licitação que ocorrerá no dia 27 de junho de 2022, às 08:00 horas na sala da CPL, no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. .Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3635–1013. E-mail: pmdamiaolicitacao@gmail.com. Edital: 
www.damiao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. .

Damião - PB, 08 de Junho de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
CONVOCAÇÃO DO OITAVO COLOCADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2021

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220203PE00006
Tipo: Menor preço por Item 
Objeto: Aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios não perecíveis para a Merenda para 

atender Creches, Ensino Integral, Infantil, Fundamental, Eja, Ensino Especial e Mais Educação 
do Município de Esperança-PB.

A Prefeitura Municipal de Esperança, através do Pregoeiro, torna público que em face da 
ausência de manifestação, conforme publicação do dia 02/06/2022 no Diário Oficial do Estado 
da Paraíba – DOE,  da sétima colocada no Pregão em epígrafe, e em conformidade com o item 
17.1.4 do instrumento convocatório, CONVOCO o licitante remanescente na ordem de classifica-
ção, classificado em oitavo lugar nos itens 16; 20; 25 e 33 para no prazo de 03 (três) dias úteis 
para manifestar interesse nos itens remanescentes. A contratação se dará nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, conforme art. 64, §2º, da Lei de Contratos e Licitações. Desde 
já, solicitamos a mesma documentação de habilitação constante no Edital do referido processo no 
prazo de 02 (dois) dias úteis. Caso não aceite será convocado o sétimo classificado, até que seja 
efetivada a contratação, ou seja, decidida pela revogação da licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE ADITIVOS

OBJETO: Aquisição parcelada de material de construção para atender demandas de serviços de 
diversas Secretarias deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2021. 
ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00004/2022 - Eriton Carlos da Costa Duarte - 1º 
Aditivo - acréscimo de R$ 40.988,69. CT Nº 00005/2022 - Evangelista Batista de Luna - ME - 1º 
Aditivo - acréscimo de R$ 127.607,72. ASSINATURA: 11.04.22

PREFEITURA  MUNICIPAL DE GUARABIRA
ERRATA A PREGÃO ELETRONICO Nº 00018/2022

 A prefeitura Municipal de Guarabira, Torna público através da Presidente da Comissão de licitação 
e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, para 
conhecimento dos interessados, ERRATA ao processo do Pregão Eletrônico 00018/2022 .NA DATA 
DA LICITAÇÃO HOUVE UM ERRO DE DIGITAÇÃO onde lê-se : 16/06/2022 , leia-se 17/06/2022  
as 08:30 min, Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946. 

Guarabira - PB, 08  de Junho de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA  MUNICIPAL DE GUARABIRA
ERRATA A PREGÃO ELETRONICO Nº 00020/2022

 A prefeitura Municipal de Guarabira, Torna público através da Presidente da Comissão de licitação 
e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, para 
conhecimento dos interessados, ERRATA ao processo do Pregão Eletrônico 00020/2022 .NA DATA  
E HORÁRIO DA LICITAÇÃO HOUVE UM ERRO DE DIGITAÇÃO onde lê-se : 16/06/2022 as 08:30 
, leia-se 17/06/2022  as 11:30 min, Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946. 

Guarabira - PB, 08  de Junho de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar no dia 28.06.2022 às 09h00min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada à Rua Antonio, André, 39, 1° andar, Centro – Guarabira/PB, Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS DE N.° 05.2022, destinada a Contratação de uma Creche padrão tipo B 
do projeto integra Paraíba. Valor estimado da Obra : 889.051,89  ( Oitocentos e oitenta e nove 
Mil, cinquenta e hum reais e oitenta e nove centavos) Dotação consignada no orçamento vigente. 
Demais esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação, poderão ser obtidos no endereço retro 
mencionado, nos dias úteis, no horário compreendido entre 08h00min e 12h00min.

Guarabira - PB, 09 de Junho de 2022
DÉBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Construção de Passagem molhada sobre o rio Guarabira na Rua Tranquilino Xavier – 
Nordeste I.  - Dotação consignada no orçamento vigente 2022 - 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. 
PRAZO EXECUÇÃO: 06 (Seis) meses conforme o cronograma. PARTES CONTRATANTES: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB e CONSTRUTORA NACIONAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS 
EIRELI, CNPJ sob o nº 36.428.864/0001-56 - CT Nº 10260/2022 – 03/05/2022 – R$ 120.456,58 
(Cento e Vinte Mil quatrocentos e cinquenta e cinquenta e seis reais  e cinquenta e oito centavos).

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara-PB, através da sua Pregoeira e equipe de apoio, tornar público 

para conhecimento dos interessados que fica ADIADA a abertura do PREGÃO PRESENCIAL  nº 
00022/2022, do dia 13.06.2022 às 08:30 horas PARA o dia 27.06.2022 às 09:0 0h. Demais informa-
ções encontram-se a disposição dos interessados, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contados 
pelo telefone (0**83) 3454-1035.  

Ibiara-PB, 09 de Junho de 2021
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: 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. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00011/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Ibiara: 03.000 – 04 122 0004 2005; 4490.39, 05.000 
– 15 452 0004 2011 – 4490.39; 06.000 – 12 361 1010 2025, 4490.39; 12 122 0004 2104, 4490.39. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Ibiara e: CT Nº 00046/2022 - 09.06.22 - CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - R$ 12.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2022
O  Pregoeiro com a Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Itapororoca , torna publico o re-

sultado do julgamento dos Recursos Administrativos impetrados pelas Empresas ZERO OITO TRES 
SERVIÇOS, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ de nº 26.551.425/0001-82 e W R 
PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ de nº 20.863.529/0001-46, cujo objeto consiste 
na escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preços para Contratação de empresa 
especializada em locação de estruturas diversas para atendimento das demandas da Administração 
Municipal na realização de eventos de todos os setores. Da análise do recurso à vista das normas 
estabelecidas no ato convocatório, o pregoeiro resolve conhecer os Recursos Administrativos, por 
tempestividade e legítimos, e no mérito pelo seus IMPROVIMENTOS, quanto aos questionamentos 
dos subitens 9.2.1.1 e 9.2.12. do edital referente a empresa VAS PROMOÇÕES E VENTOS LTDA, 
inscrita no CNPJ de nº 04.689.271/0001-57, uma vez que os documentos foram apresentados no 
dia da licitação, mantendo todo o teor da ata. Os autos do processo licitatório encontram-se com 
vista franqueada aos interessados, remetendo assim para Autoridade Superior da decisão final. 

Itapororoca - PB, 09 de Junho de 2022
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: 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. FUNDAMENTO LEGAL: 
Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS DO-
TAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 2022 ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39.01 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 
00232/2022 - 09.06.22 - CELIONE DAVID DE SOUZA - R$ 7.000,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: aquisições de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor fami-
liar rural, destinados ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar/PNAE até dezembro 
de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00004/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO 
VIGENTE 2022 ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Itapororoca e: CT Nº 00219/2022 - 09.06.22 - MARINALVA JOSEFA DA SILVA - R$ 5.546,00; CT 
Nº 00220/2022 - 09.06.22 - SEBASTIÃO ARTHUR FELIX FILHO - R$ 1.501,00; CT Nº 00221/2022 
- 09.06.22 - JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - R$ 1.725,50; CT Nº 00222/2022 - 09.06.22 - MARIA 
DO ROSÁRIO COSTA DOS SANTOS - R$ 1.276,50; CT Nº 00223/2022 - 09.06.22 - MIGUEL LIMA 
DE OLIVEIRA - R$ 1.315,00; CT Nº 00224/2022 - 09.06.22 - LUCELIO RODRIGUES DIONISIO 
- R$ 1.501,00; CT Nº 00225/2022 - 09.06.22 - MARICELIA CANDIDO SILVA DE OLIVEIRA - R$ 
1.501,00; CT Nº 00226/2022 - 09.06.22 - FABIO AURELIO SANTOS BRAZ DE JESUS - R$ 898,00; 
CT Nº 00227/2022 - 09.06.22 - VITÓRIA HONORIO DA SILVA - R$ 1.052,00; CT Nº 00228/2022 - 
09.06.22 - ANTONIO JOSE GAMELEIRA - R$ 1.052,00; CT Nº 00229/2022 - 09.06.22 - VANILDO 
LINHARES DE ALBURQUERQUE - R$ 1.276,50; CT Nº 00230/2022 - 09.06.22 - CARLOS EDU-
ARDO SANTOS DE CARVALHO - R$ 1.276,50; CT Nº 00231/2022 - 09.06.22 - CREUZA LIMA DE 
OLIVEIRA - R$ 1.315,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: Contratação de empresa de construção civil para, execução dos serviços de 

ampliação do cemitério municipal de Itatuba–PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e 
respectivo valor total da contratação: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA EIRELI - Valor: 
R$ 192.568,55. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos 
do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor José Silvério, 75 - Centro 
- Itatuba - PB, no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3398–1020. 
E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 09 de Junho de 2022
JOSÉ LUKAS PEREIRA DE SOUZA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 08:00 horas do dia 22 de Junho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para fornecimento parcelado de medicamentos de uso hospitalar que tiveram pedidos de de-
sistência de processos anteriores. Conforme especificações contidas no termo de referência. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal 
nº 02/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no en-
dereço supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.
jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Jericó - PB, 09 de Junho de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2022, que objetiva: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRA-
ÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE A SECRETARIA DE SAÚDE; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: AGRO SHOP COM. VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E 
PROD. VETERINÁRIO - R$ 593.782,13; CENTRAL DO CONSTRUTOR – COMERCIO VARE-
JISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - R$ 340.707,11; MARIA APARECIDA RAMOS 
MARTINS - R$ 680.795,68.

Juazeirinho - PB, 16 de Maio de 2022.
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00011/2022

Aos 17 dias do mês de Maio de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Juazeirinho, Estado da Paraíba, localizada na Praça Presidente João 
Pessoa - Centro - Juazeirinho - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro 
de 2013; Decreto Municipal nº 005-A, de 02 de Janeiro de 2017; e legislação pertinente, consi-
deradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da 
proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00011/2022 que objetiva o registro de preços 
para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONS-
TRUÇÃO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE A SECRETARIA DE SAÚDE; resolve registrar o 
preço nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Pre-
ços: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO - CNPJ nº 08.996.886/0001-87.- AGRO SHOP 
COM. VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PROD. VETERINÁRIO. CNPJ: 27.636.436/0001-28. 
Item(s): 54 - 55 - 56 - 58 - 60 - 64 - 65 - 70 - 72 - 74 - 76 - 78 - 80 - 81 - 83 - 87 - 92 - 94 - 96 - 
98 - 100 - 102 - 103 - 104 - 105 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 177 - 189 - 192 - 193 - 207 
- 208 - 211 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 220 - 237 - 239 - 294 - 295 - 299 - 300 - 303 - 304 
- 305 - 306 - 315 - 318 - 320 - 324 - 355 - 356 - 360 - 363 - 365 - 367 - 374 - 379 - 387 - 392 
- 409 - 413 - 419 - 427 - 428 - 430 - 444 - 446 - 448 - 450 - 452 - 456 - 468 - 470 - 472 - 478 
- 483 - 488 - 491 - 501 - 502 - 503 - 504 - 506 - 508 - 513 - 515 - 516 - 521 - 522 - 523 - 535 
- 548 - 559 - 569 - 570 - 572 - 573 - 586 - 587 - 591 - 618 - 621 - 622 - 623 - 644 - 646 - 648 
- 650 - 652 - 654 - 658 - 659 - 660 - 669 - 674 - 677 - 679 - 681 - 689 - 702 - 704 - 705 - 707 - 
711 - 717 - 719 - 722 - 734 - 749 - 751 - 752 - 762 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 785 - 796 
- 798 - 802 - 809 - 818 - 821 - 823 - 825 - 827 - 831 - 837 - 847 - 851 - 873 - 879 - 881 - 889 
- 899 - 900 - 901 - 902 - 907 - 908 - 910 - 912 - 914 - 920 - 921 - 927 - 932 - 936 - 938 - 940 
- 942 - 944 - 946 - 948 - 952 - 956 - 961 - 964 - 969 - 970 - 971 - 974 - 982 - 984 - 987 - 995 
- 996 - 997 - 1003 - 1005 - 1006 - 1007 - 1008 - 1009. Valor: R$ 593.782,13. - CENTRAL DO 
CONSTRUTOR – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 
20.721.561/0001-97. Item(s): 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 
31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 49 - 50 - 52 - 53 - 57 - 61 - 62 - 63 - 66 
- 79 - 106 - 107 - 118 - 119 - 120 - 121 - 123 - 126 - 129 - 130 - 131 - 132 - 134 - 142 - 145 - 149 
- 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 163 - 164 - 165 - 166 - 168 - 
169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 
- 188 - 190 - 191 - 194 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 218 - 219 - 223 
- 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 242 - 243 - 244 
- 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 255 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 263 
- 264 - 265 - 266 - 267 - 270 - 271 - 272 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 280 - 281 - 282 - 283 - 
284 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 293 - 296 - 301 - 307 - 308 - 310 - 311 - 312 - 325 - 326 
- 327 - 328 - 329 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 342 - 344 - 347 - 348 
- 350 - 351 - 354 - 362 - 364 - 366 - 368 - 369 - 371 - 372 - 373 - 376 - 377 - 378 - 383 - 384 - 
385 - 386 - 389 - 390 - 393 - 395 - 397 - 399 - 400 - 401 - 403 - 405 - 406 - 407 - 410 - 411 - 412 
- 415 - 416 - 417 - 418 - 420 - 423 - 424 - 432 - 433 - 434 - 436 - 438 - 439 - 440 - 442 - 443 
- 462 - 463 - 464 - 466 - 469 - 473 - 474 - 475 - 476 - 480 - 482 - 486 - 490 - 492 - 493 - 494 
- 496 - 498 - 500 - 512 - 517 - 525 - 527 - 528 - 529 - 531 - 532 - 533 - 534 - 536 - 539 - 541 
- 547 - 549 - 551 - 553 - 554 - 556 - 557 - 560 - 563 - 564 - 565 - 571 - 574 - 577 - 579 - 580 - 
581 - 582 - 584 - 589 - 590 - 593 - 594 - 595 - 596 - 599 - 600 - 601 - 603 - 605 - 608 - 609 - 611 
- 612 - 613 - 615 - 616 - 620 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 
- 640 - 642 - 651 - 661 - 662 - 663 - 664 - 666 - 667 - 668 - 684 - 687 - 690 - 691 - 703 - 709 - 
715 - 723 - 725 - 726 - 728 - 729 - 730 - 735 - 738 - 740 - 741 - 743 - 744 - 756 - 766 - 767 - 768 
- 775 - 776 - 784 - 788 - 790 - 792 - 794 - 803 - 804 - 806 - 816 - 820 - 824 - 829 - 833 - 835 
- 836 - 838 - 839 - 841 - 845 - 846 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 861 - 862 - 864 - 865 - 866 
- 867 - 868 - 870 - 875 - 877 - 883 - 885 - 886 - 893 - 898 - 903 - 904 - 905 - 906 - 909 - 918 
- 923 - 924 - 928 - 929 - 930 - 934 - 935 - 937 - 943 - 950 - 954 - 960 - 962 - 965 - 968 - 972 - 
976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 985 - 986 - 998 - 999 - 1000 - 1001 - 1002 - 1004. Valor: R$ 
340.707,11. - MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS.

CNPJ: 40.063.262/0001-10. Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 21 - 25 
- 35 - 38 - 41 - 45 - 47 - 48 - 51 - 59 - 67 - 68 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 82 - 84 - 85 - 86 - 88 - 89 - 90 
- 91 - 93 - 95 - 97 - 99 - 101 - 114 - 115 - 116 - 117 - 122 - 124 - 125 - 127 - 128 - 133 - 135 - 136 
- 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 143 - 144 - 146 - 147 - 148 - 156 - 162 - 167 - 176 - 195 - 205 - 206 
- 209 - 210 - 212 - 221 - 222 - 238 - 240 - 241 - 254 - 256 - 262 - 268 - 269 - 273 - 279 - 285 - 292 
- 297 - 298 - 302 - 309 - 313 - 314 - 316 - 317 - 319 - 321 - 322 - 323 - 330 - 331 - 341 - 343 - 345 
- 346 - 349 - 352 - 353 - 357 - 358 - 359 - 361 - 370 - 375 - 380 - 381 - 382 - 388 - 391 - 394 - 396 
- 398 - 402 - 404 - 408 - 414 - 421 - 422 - 425 - 426 - 429 - 431 - 435 - 437 - 441 - 445 - 447 - 449 
- 451 - 453 - 454 - 455 - 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - 465 - 467 - 471 - 477 - 479 - 481 - 484 - 485 
- 487 - 489 - 495 - 497 - 499 - 505 - 507 - 509 - 510 - 511 - 514 - 518 - 519 - 520 - 524 - 526 - 530 
- 537 - 538 - 540 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 550 - 552 - 555 - 558 - 561 - 562 - 566 - 567 - 568 
- 575 - 576 - 578 - 583 - 585 - 588 - 592 - 597 - 598 - 602 - 604 - 606 - 607 - 610 - 614 - 617 - 619 
- 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 641 - 643 - 645 - 647 - 649 - 653 - 655 - 656 - 657 - 665 - 670 - 671 
- 672 - 673 - 675 - 676 - 678 - 680 - 682 - 683 - 685 - 686 - 688 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 
- 698 - 699 - 700 - 701 - 706 - 708 - 710 - 712 - 713 - 714 - 716 - 718 - 720 - 721 - 724 - 727 - 731 
- 732 - 733 - 736 - 737 - 739 - 742 - 745 - 746 - 747 - 748 - 750 - 753 - 754 - 755 - 757 - 758 - 759 
- 760 - 761 - 763 - 764 - 765 - 769 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 777 - 786 - 787 - 789 - 791 - 793 
- 795 - 797 - 799 - 800 - 801 - 805 - 807 - 808 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 817 - 819 - 822 
- 826 - 828 - 830 - 832 - 834 - 840 - 842 - 843 - 844 - 848 - 849 - 850 - 852 - 853 - 859 - 860 - 863 
- 869 - 871 - 872 - 874 - 876 - 878 - 880 - 882 - 884 - 887 - 888 - 890 - 891 - 892 - 894 - 895 - 896 
- 897 - 911 - 913 - 915 - 916 - 917 - 919 - 922 - 925 - 926 - 931 - 933 - 939 - 941 - 945 - 947 - 949 
- 951 - 953 - 955 - 957 - 958 - 959 - 963 - 966 - 967 - 973 - 975 - 983 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 
- 993 - 994. Valor: R$ 680.795,68.

 Total: R$ 1.615.284,92.
 Juazeirinho - PB, 17 de Maio de 2022

ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS
Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER 
DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE A SECRETARIA DE SAÚDE. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓ-
PRIOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO: 02.050 –SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL E RECURSOS HÍDRICOS – 02.050.20.606.0002.2021 – ATIVIDADES DA SECRETA-
RIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS – 02.060 – SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO – 02.060.12.361.0002.2032 – ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
– 02.060.12.365.0002.2036 – ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 02.080 – SE-
CRETARIA DE SAÚDE – 02.080.10.301.0002.2058 – ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA 
– 02.080.10.302.0002.2076 – ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATO-
RIAL – 02.090 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 02.090.08.244.0002.2096 
– ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA – 02.090.08.243.0002.2098 – ATIVIDADES 
DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – 02.100 – SECRETARIA DE INFRAES-
TRUTURA E URBANISMO – 02.100.04.122.0002.2119 – ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA 
– 3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Juazeirinho e: CT Nº 01901/2022 - 
17.05.22 - MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - R$ 680.795,68; CT Nº 01902/2022 - 17.05.22 
- CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
LTDA - R$ 340.707,11; CT Nº 01903/2022 - 17.05.22 - AGRO SHOP COM. VAREJISTA DE 
MEDICAMENTOS E PROD. VETERINÁRIO - R$ 593.782,13.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA POR VALOR Nº DV006/2022
O Prefeito do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Ratificar o processo da Dispensa de Licitação nº DV006/2022, que objetiva: Contratação 
de pessoa jurídica para prestar o fornecimento de forma parcelada de frutas e verduras, destinados 
a atender as necessidades das diversas secretarias deste município durante o exercício de 2022, 
conforme termo de referência; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos 
correspondente, a qual sugere a contratação da pessoa jurídica: Antonio Robison Guimarães, 
CNPJ: 09.087.805/0001-99. Rua Padre Inacio Cavalcante, s/nº, Centro, Taperoa-PB, com o valor 
total de R$ 52.292,50 (cinquenta e dois mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos). 
Publique-se e cumpra-se.

Livramento-PB, 25 de maio de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA POR VALOR Nº DV007/2022

O Prefeito do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve: Ratificar o processo da Dispensa de Licitação nº DV007/2022, que objetiva: Contratação 
de pessoa jurídica para prestar o fornecimento de forma parcelada de água mineral de 20 litros e 
botijão de gás de cozinha de 13Kg., destinados a atender as necessidades das diversas secre-
tarias deste município durante o exercício de 2022, conforme termo de referência; com base nos 
elementos constantes da Exposição de Motivos correspondente, a qual sugere a contratação da 
pessoa jurídica: José Josemar Ventura-ME, CNPJ: 14.955.712/0001-79. Rua Avanir Ferreira Leite, 
Nº 18, Santa Terezinha, Livramento-PB, com o valor total de R$ 52.577,50 (cinquenta e dois mil, 
quinhentos e senta e sete reais e cinquenta centavos). Publique-se e cumpra-se.

Livramento-PB, 25 de maio de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA POR VALOR Nº DV008/2022

O Prefeito do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve: Ratificar o processo da Dispensa de Licitação nº DV008/2022, que objetiva: Contratação 
de pessoa jurídica para prestar serviço de forma parcelada na realização de exames laboratoriais, 
destinados a atender as necessidades das unidades de Saúde deste município durante o exercício de 
2022, conforme termo de referência; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos 
correspondente, a qual sugere a contratação da pessoa jurídica: Laboratório Queiroga e Mayer de 
Patologia Clínica Ltda, CNPJ: 12.916.888/0001-96. Rua Treze de Maio, Nº 338, Centro, Campina 
Grande-PB, com o valor total de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais). Publique-se e cumpra-se.

Livramento-PB, 25 de maio de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA POR VALOR Nº DV009/2022

O Prefeito do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve: Ratificar o processo da Dispensa de Licitação nº DV009/2022, que objetiva: Contratação 
de pessoa jurídica para prestar o fornecimento de forma parcelada de material de limpeza em geral, 
destinados a atender as necessidades das diversas secretarias deste município durante o exercício 
de 2022, conforme termo de referência; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos 
correspondente, a qual sugere a contratação da pessoa jurídica: Coroa Comercio e Fracionamento 
de Cereais Ltda, CNPJ: 21.391.428/0001-82. Rua Pedro Alvares Cabral, Nº 89, Centro, Campina 
Grande-PB, com o valor total de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais). Publique-se e cumpra-se.

Livramento-PB, 25 de maio de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS Nº 051/2022
Inexigibilidade Nº 003/2022. Contratante: Prefeitura de Livramento-PB.  Contratada: Sim Serviços 

de Organização de Festas, Eventos e Formaturas Ltda-EPP, CNPJ: 26.154.321/0001-34. Objeto: 
Prestar serviços na realização de 01 (um) Show 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. Valor total contratado: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Vigência: Será Até 31/12/2022, 
podendo ser prorrogado por iguais períodos, caso seja necessário. Recurso: Próprios da Prefeitura 
de Livramento, diversos e custeio (500 e 669). Forma de pag.: A partir da assinatura deste de forma 
parcelada até a data da realização do show, podendo ainda ser em até trinta dias após. Dotação: 
QDD/2022. Partes ass.: Ernandes B. Nóbrega (Pela contratante) e Sr. Francisco Cizinato Lacerda 
Diniz (Pela contratada).

Livramento-PB, 01 de junho de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS Nº 053/2022
Inexigibilidade Nº 004/2022. Contratante: Prefeitura de Livramento-PB.  Contratada: Willame An-

drade Shows e Eventos Ltda-EPP, CNPJ: 08.490.221/0001-05. Objeto: Prestar serviços na realização 
de 01 (um) Show 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. 
Valor total contratado: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Vigência: Será Até 31/12/2022, podendo ser 
prorrogado por iguais períodos, caso seja necessário. Recurso: Próprios da Prefeitura de Livramento, 
diversos e custeio (500 e 669). Forma de pag.: A partir da assinatura deste de forma parcelada até a 
data da realização do show, podendo ainda ser em até trinta dias após. Dotação: QDD/2022. Partes 
ass.: Ernandes B. Nóbrega (Pela contratante) e Sr. Willane de Morais Andrade (Pela contratada).

Livramento-PB, 17 de maio de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00024/2022, para o dia 16 

de Junho de 2022 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Manoel Benevonuto 
do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. 

Marcação - PB, 09 de Junho de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE LANCES VERBAIS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022
A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através de sua Pregoeira Oficial, torna público o 

aviso convocação das empresas credenciadas para os licitantes comparecerem a sessão para 
abertura dos envelopes de propostas de preços e de ofertar lances verbais referente ao Pregão 
Presencial Nº 00017/2022. A sessão será designada para o dia 14.06.2022 às 9:30 horas e trinta 
minutos, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Fausto de Almeida Costa, s/nº, Centro 
– Olho D’água-PB. O não comparecimento total ou parcial não impedirá a realização do certame.

Olho D’água-PB, 09 de Junho de 2022.
Marilene Tiburtino Leite

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS
CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
O Município de Olivedos-PB, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica as 

empresas participantes da Tomada de Preço nº. 003/2022, que depois de realização de diligência 
no processo, constatou que não foi apurado a proposta de preços da empresa Habilitada CONS-
TRUTORA BETAGAMA LTDA, CNPJ n.º 29.482.689/0001-10, conforme consta nos altos, ficando 
desde já designada a data de 13/06/2022, às 08h00, para abertura das PROPOSTAS DE PREÇOS, 
da empresa habilitadas. Ressaltamos que em se mantendo o resultado, prevalece todos os prazos 
anteriormente publicados pra não haver descontinuidade do processo. 

Olivedos - PB, 09 de Junho de 2022
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS
RESULTADO DO JULGAMENTO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2022
O Município de Olivedos-PB, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica as 

empresas participantes da Tomada de Preço nº. 003/2022, que depois de realização de diligência 
no processo, constatou que não foi apurado a proposta de preços da empresa Habilitada CONS-
TRUTORA BETAGAMA LTDA, CNPJ n.º 29.482.689/0001-10, conforme consta nos altos, ficando 
desde já designada a data de 14/06/2022, às 08h00, para abertura das PROPOSTAS DE PREÇOS, 
da empresa habilitadas. Ressaltamos que em se mantendo o resultado, prevalece todos os prazos 
anteriormente publicados pra não haver descontinuidade do processo. 

Olivedos - PB, 09 de junho de 2022
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
AVISO DE JULGAMENTO

PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2022
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura municipal de Pedra Branca-PB, tornar público o resultado de 

julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 00027/2022, cujo objeto 
serviços de manutenção nos veículos do município de Pedra Branca.  Tem como vencedores 
FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME com o valor global de R$ 87.600,00 (oitenta e sete mil e 
seiscentos reais), THARCIO FERREIRA BAIÃO-ME com o valor global de R$ 48.000,00 quarenta 
e oito mil reais), CICERO RODRIGUES DA SILVA-ME com o valor global de R$ 95.478,00 (noventa 
e cinco mil quatrocentos e setenta e oito reais) e ERIVAN IDELFONSO-ME com o valor global de 
R$ 128.500,00 (cento e vinte oito mil quinhentos reais)

Pedra Branca-PB, 09 de junho de 2022.
SEVERINO LUIZ DE CALDAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 0008/2022
A Comissão de Licitação torna público a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 0008/2022, 

tipo menor preço global, para Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de 
recebimento e destinação final, em aterro sanitário ou atividade correlata, dos resíduos sólidos 
produzidos pelos habitantes do Município. Abertura 27 de junho de 2022, às 08:30 (oito e trinta) 
na sala de licitações. O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Pedra Branca – PB, 09 de junho de 2022.
Severino Luiz de Caldas

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 0008/2022
A Comissão de Licitação torna público a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 0008/2022, 

tipo menor preço global, para Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de rece-
bimento e destinação final, em aterro sanitário ou atividade correlata, dos resíduos sólidos produzidos 
pelos habitantes do Município. O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Pedra Branca – PB, 09 de junho de 2022.
Severino Luiz de Caldas

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico, a Dispensa nº 00033/2022, em favor da empresa ALEX ALDO PEREIRA DE MEDEI-
ROS – ME, inscrita no CNPJ/CPF sob n° 36.108.114/0001-05, tendo como objeto a Contratação 
de empresa especializada para prestar serviços de locação de banheiros químicos destinados 
aos dias de realização da Festa de Santo Antônio em praça pública no município de Piancó-PB. 
Com o Valor Global Estimado de R$ 13.020,00 (treze mil e vinte reais), em consequência fica a 
mesmo convocado a assinar o termo contratual, conforme Art. 72, e Art. 75, II da Lei 14.133/2021.  

Piancó- PB, em 09 de junho de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00033/2022.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADO: ALEX ALDO PEREIRA DE MEDEIROS – ME, inscrita no CNPJ/CPF sob n° 

36.108.114/0001-05.
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de ba-

nheiros químicos destinados aos dias de realização da Festa de Santo Antônio em praça pública 
no município de Piancó-PB.    

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 13.020,00 (treze mil e vinte reais). 
Piancó- PB, em 09 de junho de 2022.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: R.C.- MÓVEIS HOSPITALARES LTDA -  CNPJ Nº 02.377.937/0001-06
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos destinados a 

secretaria de Saúde, através do Convênio 0148/2021 firmado entre a Prefeitura Municipal de Piancó 
e o Governo do Estado da Paraíba.

Valor global: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais),
Piancó-PB, 08 de Junho de 2022

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2022 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 

EIRELI CNPJ / CPF Nº 02.596.872/0001-90
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de computador para atender as necessidades 

da Prefeitura Municipal de Piancó -PB.
Valor global: R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais)

Piancó-PB, 08 de Junho de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -  CNPJ Nº 34.836.183/0001-00
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos destinados a 

secretaria de Saúde, através do Convênio 0148/2021 firmado entre a Prefeitura Municipal de Piancó 
e o Governo do Estado da Paraíba.

Valor global: R$ 38.800,00 (trinta e oito mil e oitocentos reais)
Piancó-PB, 08 de Junho de 2022

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:00 horas do dia 27 de junho de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PORTE I NO SÍTIO CASTANHO – QUEIMADAS/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.
br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 09 de Junho de 2022
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:00 horas do dia 28 de junho de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PORTE I NO SÍTIO PEDRA DO SINO – QUEIMADAS/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Com-
plementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.
pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 09 de junho de 2022
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 11:30 horas do dia 28 de Junho de 
2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS ALICE EUGÊNIA LEAL, ANTÔNIO 
FERNANDES SILVA, ANTÔNIO MONTEIRO, MANOEL MENEZES LACERDA, ZILDA HONÓRIO 
DE MELO E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ALICE EUGÊNIA LEAL, ANTÔNIO FERNANDES 
SILVA, ANTÔNIO MONTEIRO, AURELIANO TROVÃO, MANOEL MENEZES LACERDA E ZIL-
DA HONÓRIO DE MELO, LOTEAMENTO MACIEL, QUEIMADAS / PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br 
ou /https://tce.pb.gov.br/.

Queimadas - PB, 09 de junho de 2022
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

R Senador Cabral, 397 - Centro - Riachao do Bacamarte - PB, por meio do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: Aquisição de Patrulha Mecanizada Retroescavadeira, Conforme Convênio nº 920942/2021. 
Abertura da sessão pública: 13:30 horas do dia 27 de Junho de 2022. Início da fase de lances: 
13:31 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: (83) 33161070. E-mail: cplriachaobaca-
marte@gmail.com. Edital: http://riachaodobacamarte.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Riachao do Bacamarte - PB, 08 de Junho de 2022
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Santa Cecília, 214 - Centro - Santa Cecília - PB, às 10:30 horas do dia 15 de julho de 2022, lici-
tação modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo de 
engenharia para prestação de serviços de construção e implantação da primeira etapa do sistema 
de esgotamento sanitário do Município de Santa Cecília/PB, conforme CONVÊNIO FUNASA nº 
0297/18. 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 às 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacaoscpb@gmail.com.

Santa Cecília - PB, 08 de junho de 2022
MARIA LUCRÉCIA FREITAS SOARES

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
OBJETO: Registro de Preços para Contratação de Estrutura Física (Som, Iluminação, Geradores, 

Palco, Grid, House, Banheiros Químicos e Outros), em comemoração à tradicional festividade junina 
do ano 2022 e outros eventos realizados pelo Município de Santa Luzia-PB.

CONTRATO Nº 00122/2022 - CONTRATADA: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI, 
CNPJ n° 11.500.957/0001-13. VALOR GLOBAL: R$ 114.160,00 (cento e quatorze mil, cento e sessen-
ta reais), vencendo nos seguintes itens: 12, 13, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00123/2022 - CONTRATADA: CARLOS ANDRE BRASILIANO SILVA, CNPJ n° 
07.197.678/0001-55. VALOR GLOBAL: R$ 45.128,00 (quarenta e cinco mil, cento e vinte e oito reais), 
vencendo nos seguintes itens: 16, 17, 18, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00124/2022 - CONTRATADA: J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRE-
TENIMENTOS EIRELI, CNPJ Nº: 14.909.605/0001-04. VALOR GLOBAL: R$ 118.167,70 (cento e 
dezoito mil, cento e sessenta e sete reais e setenta centavos), vencendo nos seguintes itens: 14, 
19, 24, 26, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00125/2022 - CONTRATADA: JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI, CNPJ 
n° 04.203.988/0001-47. VALOR GLOBAL: R$ 325.324,00 (trezentos e vinte e cinco mil, trezentos 
e vinte e quatro reais), vencendo nos seguintes itens: 5, 6, 15, 22, 28, 30, conforme proposta da 
vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00126/2022 - CONTRATADA: M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO & 
SERVICOS EIRELI, CNPJ n° 20.953.509/0001-66. VALOR GLOBAL: R$ 557.813,00 (quinhentos 
e cinquenta e sete mil, oitocentos e treze reais), vencendo nos seguintes itens: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 
10, 11, 20, 23, 25, 27, 29, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS: 02/06/2022 a 31/12/2022. 
DATA DOS CONTRATOS: 02 de junho de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 069/2022
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 069/2022, cujo 

objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE E CENTROS DE ESPECIALIDA-
DES ODONTOLÓGICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
RITA/PB, para às 09h00m do dia 27 de Junho de 2022. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.
br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos: 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita/PB, 09 de Junho de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 070/2022
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 070/2022, cujo 

objeto é o AQUISIÇÃO DE ELETRODOS AUTOADESIVO MULTIFUNÇÃO PARA O COMPONENTE 
SAMU - 192, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
RITA/PB, para às 11h00m do dia 27 de Junho de 2022. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.
br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos: 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita/PB, 09 de Junho de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DA SECRETÁRIA

Santa Rita - PB, 09 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 050/2022, que obje-

tiva: 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, os quais apontam como 
proponentes vencedores:

- 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
Publique-se e cumpra-se.

EDILENE DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 10 de junho de 2022     27Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER

Santa Rita - PB, 09 de junho de 2022. 
O SECRETÁRIO DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DO MUNICÍPIO DE SANTA 

RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 0004/2022, que objeti-

va: 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, 
os quais apontam como proponente vencedor:

- ZERO OITO TRÊS SERVIÇOS, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI
CNPJ: 26.551.425/0001-82
Valor R$: 130.260,00
Publique-se e cumpra-se.

WENDEL DE ARAÚJO VICENTE
SECRETÁRIO DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO* 

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: FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 13.570.141/0001-91 
Inabilitada: A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA – CNPJ 09.047.935/0001-06.
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, 09 de junho de 2022.

MARIA NEUMA DIAS
Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
O Presidente da Comissão de Licitação torna público que fará realizar através da Comissão de 

Licitação, sediada na Rua José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB, às 13:30 horas 
do dia 30 de junho de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: 
Contratação de empresa especializada para Implantação de Pavimentação em vias públicas no 
Município de São José do Bonfim, conforme Contrato de Repasse Nº 828469/2016/MCIDADES/
CAIXA do Município de São José do Bonfim/PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José do Bonfim - PB, 09 de Junho de 2022.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação do Prédio da 

Secretaria de Educação do Município de São José de Espinharas/PB, através do Convênio nº 
0087/2021 da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal, no uso das 
atribuições e observadas as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, R E S 
O L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação, Modalidade Tomada de Preço nº 00001/2022, com 
base nos elementos constantes do processo correspondente, a: MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA - CNPJ: 33.894.347/0001-84 – VALOR TOTAL: 144.471,37 (Cento e quarenta e quatro mil, 
quatrocentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos).  

São José de Espinharas - PB, 09 de maio de 2022.
Antônio Gomes da Costa Netto

Prefeito

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, ESTADO DA PARAÍBA, no 
uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:  HOMOLOGAR o objeto da licitação, modalidade 
Tomada de Preços nº 00001/2022, para: Contratação de empresa especializada para Reforma e 
Ampliação do Prédio da Secretaria de Educação do Município de São José de Espinharas/PB, 
através do Convênio nº 0087/2021 da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação 
Municipal, com base nos elementos constantes do processo correspondente a: MG CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 33.894.347/0001-84 – VALOR TOTAL: 144.471,37 (Cento e quarenta 
e quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos).  

São José de Espinharas - PB, 09 de maio de 2022.
Antônio Gomes da Costa Netto

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, no uso das atri-

buições, ADJUDICA o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00007/2022, que 
objetiva: Aquisição para Equipamentos para Educação da Rede Municipal de Educação, para atender 
as necessidades da Secretaria de Educação, conforme especificações e conforme Convênio Esta-
dual nº 583/2021; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: JOSIVAN 
MELQUIADES NOBREGA, CNPJ: 05.816.684/0002-07, Valor: R$ 169.164,00. 

São José de Espinharas - PB, 08 de Junho de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial
 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, no uso de suas atribuições 

legais, R E S O L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 
00007/2022, que objetiva: Aquisição para Equipamentos para Educação da Rede Municipal de 
Educação, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, conforme especificações 
e conforme Convênio Estadual nº 583/2021; com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA.
CNPJ: 05.816.684/0002-07.
Valor: R$ 169.164,00.

São José de Espinharas - PB, 09 de Junho de 2022.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE ADITIVOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução contínua dos serviços de 
mecânica, elétrica, pintura, bomba e bicos com reposição de peças, manutenção preventiva e 
corretiva em geral, estofamento, balanceamento, alinhamento e recauchutagem de pneus da frota 
de veículos e máquinas deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2021. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00054/2021 - Ideal Pneus 
Peças e Serviços - CNPJ: 17.711.924/0001-07 - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses. 
CT Nº 00055/2021 - MMCB Serviço de Oficina Eirelle ME - CNPJ: 20.226.553/0001-74 - 1º Aditivo 
- prorroga o prazo por mais 12 meses. CT Nº 00056/2021 - Semea Comercio de Pecas e Serviços 
para Autos Ltda - CNPJ: 14.118.455/0001-10 - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses. 
ASSINATURA: 03.06.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SERRA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2022 

Objetivo Contratação de empresa para locação de estrutura para realização do Primeiro Festival 
de Inverno de Serra Grande - PB, conforme especificações no edital.

Data da sessão: 23 de junho de 2022, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do 
município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio 
da Prefeitura Municipal. Informações no site www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragrande@gmail.
com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 09 de junho de 2022.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2022, que objetiva: 
Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução da obra pavimentação 
no Município de Solânea/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: N & S CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - R$ 167.000,00.

Solânea - PB, 07 de Junho de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de 
hortifrutigranjeiros para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos –SCFV, Secretarias e 
SAMU, deste Município, durante o exercício de 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: DANIELA HENRIQUE DOS SANNTOS - R$ 117.195,00.

Solânea - PB, 07 de Junho de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito
AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA  MUNICIPAL DE SOLÂNEA
RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0033/2022
OBJETO: Aquisição de suplementos (leite), para atendimento às demandas judiciais deste Mu-

nicípio – Solânea/PB. Foi considerado vencedor do certame, o licitante: MEDERI DISTRIBUICAO 
E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Valor: R$ 85.400,00. 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, a Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis.. Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 09 de Junho de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de hortifrutigranjeiros para o Serviço de Convivência e For-
talecimento de Vínculos –SCFV, Secretarias e SAMU, deste Município, durante o exercício de 
2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Solânea: 01:00 – GABINETE DO PREFEITO – 04.122.1002.2002 – 02:00 – SE-
CRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA – 04.122.1002.2004 – 03:00 – SECRETARIA DA FAZENDA 
– 04.123.1002.2009 – 04:00 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA 
FAMLIAR – 20.122.2003.2012 – 05:00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2005.2019/12
.361.2005.2020/12.361 12.361.2005.2023– 06:00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE 
SAÚDE –10.301.2008.2041/10.302.2009.2044/10.302.2009.2045/10.302.2010.2047/10.301.2008
.2053 – 07:00 – FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEC. DE DESENVOLVMENTO SOCIAL E 
CIDADANIA – 08.244.2013.2058/08.244.2013.2060/08.244.2015.2062/08.244.2015.2063/08.243.2
015.2064/08.243.2013.2067 – 08:00 – SECRETAIRA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES 
E ESTRADAS – 15.452.1002.2071/15.452.1002.2072 – 09:00 – SECRETARIA DA INDUSTRIA 
COMÉRCO E TURISMO – 13.392.2021.2074/22.122.1002.2076 – 10:00 – SECRETARIA DE MEIO 
AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA – 18.122.1002.2078 (15001000/16600
000/16000000/1500002/15001001– ELEMENTO DE DESPESA – 3.3.90.30.99 – MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00197/2022 - 08.06.22 - DANIELA HENRIQUE DOS 
SANNTOS - R$ 117.195,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de materiais, instrumentais e equipamentos odontológicos. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00029/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Solânea:06:00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE) – 10.301.2008.2041//10.
302.2009.2045/10.302.2009.2046/10.302.2010.2047 – ELEMENTO DE DESPESAS:3.3.90.30.99 
– MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00186/2022 - 27.05.22 - BHDENTAL 
COMERCIAL EIRELI - R$ 60.524,60; CT Nº 00187/2022 - 27.05.22 - DENTALMED PRODUTOS 
PARA SAUDE LTDA. - R$ 299.127,80; CT Nº 00188/2022 - 27.05.22 - HOSPDENTE COMERCIO 
DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA - R$ 39.114,20; CT Nº 00189/2022 - 27.05.22 - ODON-
TOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 209.649,50; CT Nº 
00190/2022 - 27.05.22 - UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITA-
LARES LTDA - R$ 259.575,28.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de carnes, frango, peixes, queijos, ovos e embutidos para o Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, SAMU e Secretarias desta Prefeitura de Solânea/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00009/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Solânea: 02:00 – SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA – 04.122.1002.2004 – 03:00 
– SECRETARIA DA FAZENDA – 04.123.1002.2009 – 04:00 – SECRETARIA DE DESENVOLVI-
MENTO RURAL E AGRICULTURA FAMLIAR – 20.122.2003.2012 – 05:00 – SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO – 12.361.2005.2019/12.361.2005.2020/12.361 12.361.2005.2023– 06:00 – FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE –10.301.2008.2041/10.302.2009.2044/10.302.2009.2
045/10.302.2010.2047/10.301.2008.2053 – 07:00 – FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEC. 
DE DESENVOLVMENTO SOCIAL E CIDADANIA – 08.244.2013.2058/08.244.2013.2060/08.244
.2015.2062/08.244.2015.2063/08.243.2015.2064/08.243.2013.2067 – 08:00 – SECRETAIRA DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS – 15.452.1002.2071/15.452.1002.2072 – 
09:00 – SECRETARIA DA INDUSTRIA COMÉRCO E TURISMO – 13.392.2021.2074/22.122.1002
.2076 – 10:00 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA 
– 18.122.1002.2078 (15001000/16600000/16000000/1500002/15001001– ELEMENTO DE DES-
PESA – 3.3.90.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00194/2022 - 06.06.22 
- VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE - R$ 146.145,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução da obra pa-
vimentação no Município de Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 08.00– SECRETARIA DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS – 26.451.2001.1057(15001000). ELEMENTO DE 
DESPESA: 4.4.90.51.99 – OBRAS E INSTALAÇÕES. RECURSOS PRÓPRIOS. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea 
e: CT Nº 00195/2022 - 08.06.22 - N & S CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - R$ 167.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2022

A pregoeira, no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados, que 
fará realizar no dia 22 de junho de 2022, ás 10:00 horas, na sala de reuniões na  PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOUSA, Situada a Rua Coronel José Gomes de Sá, nº. 27 , 1º andar - Centro 
– Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, objeto: Contratação de 
empresa especializada para a prestação dos serviços de impressão e confecção de material didático 
e pedagógico para as turmas do 1º, 2º, 3º, 4º  e 5º ano do ensino Fundamental I, para atender ao 
Programa Educar pra Valer através da parceria firmada com a Associação Bem Comum, apoiada 
pela Fundação Lemann, cujos direitos autorias foram cedidos para este Município, atendendo 
as necessidades da Secretaria de Educação conforme especificações constantes no Termo de 
Referência no Anexo I deste Edital, os quais são partes integrantes do mesmo, que encontra-se 
disponível na sala da CPL no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas, em todos os dias 
úteis no endereço supracitado ou pelo portal da transparência em www.sousa.pb.gov.br.

Sousa,08 de junho de 2022.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022
O TJ-PB, através da Presidente da Comissão de Licitação, torna público que na licitação su-

pracitada, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em Serviços de Engenharia para 
executar serviços de adaptações/manutenções/adequações/reforma na subestação localizada no 
Anexo Administrativo Des. Archimedes Souto Maior, conforme especificações estabelecidas no 
Projeto Básico – Anexo I do edital foi declarada DESERTA.

João Pessoa, 09 de junho de 2022
DIANA COELI DE ARAÚJO VITAL

Presidente da Comissão de Licitação do TJPB

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022

O Ministério Público Estadual, através do seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que se encontra aberto o processo licitatório, modalidade de Pregão Eletrônico nº 
019/2022, através do Sistema de Registro de Preços, do tipo Menor Preço Global para os Lotes 
Ofertados, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para aquisições, eventuais e futuras, 
de MATERIAIS DE LIMPEZA,  para atender às diversas solicitações dos órgãos desta Instituição, 
conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência do Edital. O Pregão 
será realizado no dia 28/06/2022, às 08:00 horas, em sessão pública on line por meio de recursos 
de tecnologia da informação – INTERNET, através do site da plataforma eletrônica do Banco do 
Brasil www.licitacoes-e.com.br. Os interessados terão, ainda, acesso ao Edital pela internet no 
site www.mppb.mp.br  ou na sede do Ministério Público da Paraíba, localizado na Rua Rodrigues 
de Aquino, S/N, Centro, nesta Capital, de segunda à quinta-feira, no horário das 07:00 às 11:00 h 
e das 13:00 às 17:00 horas e, na sexta-feira das 07:00 às 13:00 horas. Outras informações pelo 
fone: (83) 2107 6073/2107 6064.

João Pessoa, 09/junho/2022.
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeiro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

CONCORRÊNCIA Nº 17/2022
Registro CGE Nº  22-01134-2 12/07/2022 10:00

Obras de Pavimentação Asfáltica das 
Travessias Urbanas nas cidades de Brejo 
dos santos, Cajazeirinhas, Desterro, Junco 
do Seridó, Malta, Olho D'Água, Paulista, 
Pombal, Quixaba, Santa Terezinha, São 
Bentinho com proximadamente   23,19 km.
Valor estimado da obra: R$ 20.101.803,83
Prazo de execução: 300 (trezentos) dias 
corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informa-
ções., exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa 
solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também em: http://
www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações poderão 
serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 09 de junho de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

CONCORRÊNCIA Nº 19/2022
Registro CGE Nº  22-01133-4 13/07/2022 10:00

Obras de Implantação e Pavimentação do 
Acesso Jacaraú/Pedro Régis, com  4,91 
km de extensão
Valor estimado da obra: R$ 4.433.256,72
Prazo de execução: 180(cento e oitenta) 
dias corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informa-
ções., exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa 
solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também em: http://
www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações poderão 
serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 09 de junho de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 11/2022
Registro CGE Nº 22-00678-9

COMUNICADO
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 ao(s) participante(s) da CONCORRÊNCIA Nº 11/2022 (Obra de Recapeamento Asfáltico do 
Acesso ao Memorial de Frei Damião em Guarabira), que transcorreu o prazo sem recurso. Em vista 
disto, a Comissão ratifica sua decisão considerando habilitadas, as Empresas: TAPAJÓS TERRA-
PLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, COMERCIAL 
E CONSTRUTORA FÊNIX EIRELI e POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA e marca reunião para 
abertura da(s) Proposta(s) de Preços para o dia 13/06/2022   às 10: 00 horas.

João Pessoa, 09 de junho de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO - 2º CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022
PROCESSO Nº 19.000.016722.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCA-
ÇÃO DE VEÍCULOS, destinado à  FUNESC, PBPREV, FAPESQ e DER, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 27/06/2022 às 14h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
N° DA LICITAÇÃO NO COMPRAS.GOV.BR: 900432022
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados e considerando que a 1ª chamada foi DESERTA 
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 2ª chamada da licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: 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 22-00452-7.
João Pessoa, 09 de junho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

CELIA REGINA FREIRE DOS SANTOS MELO, inscrita no CPF sob nº 034.107.618-02, torna 
público que requereu da SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente de Conde a LICENÇA DE 
OPERAÇÃO - LO, do imóvel residencial unifamiliar, localizado na Rua Projetada, s/n, Quadra 
H-36, Lote 01A, do Loteamento denominado Cidade Balneário Novo Mundo – Conde/PB. 
CEP 58.322-000.
(Conforme Resolução CONAMA nº 006 de 24/01/1986) 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2022
PROCESSO Nº 19.000.012486.2022

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DE VEÍCULO POR DIÁRIA COM E SEM MOTORISTA, destinado à SECRETARIA DE 
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO – SEAD/ENCARGOS GERAIS DO ESTADO – EGE, 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: gelic07@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-01136-8
João Pessoa, 09 de junho de 2022.

JOÃO CLÁUDIO ARAÚJO SOARES
Gerente Executivo de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MONTEIRO - município de Monteiro/PB, 
inscrito no CNPJ sob o nº 10.761.732/0001-58, com Registro Sindical emitido Nº: L100 P065 A1986 
emitido pelo Ministério do Trabalho através do processo de nº 24280000668, com endereço na Rua 
Leopoldino José da Silva, 114 – Centro. CEP: 58.500-000 Monteiro/Paraíba convoca, pelo presente 
EDITAL, todos os membros da categoria dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familia-
res, Ativos e aposentados, proprietários ou não, do Município de Monteiro – PB, para participarem 
da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 
DESTE MUNICÍPIO a ser realizada no dia 02 de julho de 2022, na sede do sindicato, no endereço 
citado acima, com início às 9:00 (nove) horas, em primeira convocação e em segunda convocação, 
2 (duas) horas após, observando o quórum estatutário,  para  tratar  da  seguinte  ordem  do  dia: 
1) Alteração Estatutária para:  a) alterar a sua representação sindical profissional para a categoria 
dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares  ativos e aposentados, proprietários 
ou não, no caso de proprietários, que exerçam suas atividades em área que não exceda a 02 (dois) 
módulos rurais de sua região e/ou Município, individualmente ou em regime de economia familiar, 
no Município de Monteiro/PB, nos termos do Decreto Lei 1.166/1971; b) alterar a denominação do 
sindicato para Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Monteiro 
– PB; 2) Outras alterações estatutárias decorrentes das anteriores do item 1

Monteiro - PB, 10 de junho de 2022.
JAILZA MAURICIO DE SOUSA

Presidente

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 USU-
CAPIÃO 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 casada, 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 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 
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.

SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS 
NA AGRICULTURA FAMILIAR DE BOA VISTA-PB

CNPJ 21.390.464/0001-21

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO 
E ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA. 

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar de Boa Vista-PB, inscrito sob 
CNPJ: 21.390.464/0001-21, neste ato representado por seu Presidente Joaquim Luiz Meira, portador do 
CPF de nº 204.802.454-87 e NIT de nº 1130081472-6, residente e domiciliado no Sítio São Joãozinho, 
Zona Rural, CEP: 58123-000, Boa Vista-PB, Convoca pelo presente Edital de Convocação toda a 
categoria dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, proprietários ou não, incluídos os aposentados 
ativos e inativos, os assentados, arrendatários cessionários, comodatários, extrativistas artesanais, 
meeiros, parceiros, possuidores ou usufrutuários que trabalhem individualmente ou em regime de 
economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, indispensável à própria 
subsistência e executado em condições de mútua dependência e colaboração, ainda que com a ajuda 
eventual de terceiros, conforme o Decreto Lei nº 1.166/71 até o limite de 02 (dois) módulos rurais 
do município de Boa Vista/PB, para Assembleia Geral Extraordinária de Ratificação da Fundação e 
Alteração Estatutária a ser realizada no dia 30 de junho de 2022, tendo como local a sede da entidade 
localizada na Rua Manoel Relâmpago, nº 90, Abissínia, centro, CEP: 58.123-000, Município de Boa 
Vista-PB às 09:00 horas  em primeira convocação e às 09:30 horas em segunda convocação com 
qualquer número de  participantes para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Ratificação da fundação 
do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar de Boa Vista-PB;  2) Leitura e 
aprovação da  alteração do Estatuto social; 3) Deliberar Filiação a FETRAF/PB; Discutir sobre intenção 
da filiação a Central Única dos Trabalhadores- CUT/PB; 4) Outros assuntos de interesse da categoria.

Boa Vista-PB 06 de junho de 2022
Joaquim Luiz Meira

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FISCAL 
DOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS 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, em conformidade com o estatuto desta Entidade, convoca a todos os 
sócios em pleno gozo dos seus direitos como associado a participar da assembleia geral de prestação 
de contas no dia 21 de junho de 2022, às 10:00 horas em primeira convocação e às 10:15 horas 
em segunda convocação (se for o caso), na sede da associação com endereço na Rua Empresário 
Rodrigues Alves, nº 125, Edifício Empresarial Delta, Bancários, João Pessoa-PB, CEP 58051-022. 
Na oportunidade, será prestado contas tanto exercício fiscal do último semestre, como de todos os 
outros pertencentes ao último triênio, o evento deverá ser presidido pelo presidente do conselho 
fiscal desta entidade em conformidade com o estatuto, que se fará presente.

João Pessoa-PB, 08 de junho de 2022.
Wagner José Monteiro Falcão
PRESIDENTE DA AGEPEN-PB

ALUISIO HENRIQUE DE MELO, CPF: 008.420.604-72, torna público que requereu a SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação para 
Habitação de Residencial Unifamiliar, situado a Rua Vitorino Cardoso, S/N LOTE 30A - QUADRA-A, 
COND. HORIZONTAL PONTA DE CAMPINA, Poço - Cabedelo/PB

V6 EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES SPE LTDA, CNPJ 41.655.650/0001-52, torna público 
que requereu à SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura do Município de 
Cabedelo, a Licença de Operação, de Construção de um prédio Residencial multifamiliar, situada 
no Loteamento Parque Esperança, QD 07, LT 30, S/N, Renascer,  Cabedelo, PB.

IVANILDO GUALBERTO PEREIRA, CPF: 047.331.818-09, torna público que requereu a SEMA-
PA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Renovação da Licença de 
Operação para Habitação de Residencial Unifamiliar, situado ao Condomínio Alamoana, Quadra 
22, Lote 311, Amazônia Park - Cabedelo/PB.

A MANO’S GÁS COMÉRCIO DE GLP LTDA, CNPJ 10.333.632/0001-20, torna público que em 02 
de maio de 2022 deu entrada ao processo de nº 071/2022 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 varejista de gás liquefeito de petróleo - GLP, situado 
à Rua Paraná, Nº 09, Bairro José Pinheiro, Campina Grande/PB.

A JOSÉ ALEXANDRE GONÇALVES DE ARAÚJO, CNPJ 08.435.670/0001-42, torna público que em 
02 de maio de 2022 deu entrada ao processo de nº 070/2022 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 varejista de gás liquefeito de petróleo - GLP, situado 
à Rua Chile, Nº 149, Bairro Monte Castelo, Campina Grande/PB.

BERCON ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 03.444,329/0001-30, torna público que requereu à SEMAPA 
- Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura do Município de Cabedelo, as Licenças Prévia 
e Instalação, de Construção de um prédio Residencial multifamiliar, situado na Rua Golfo de San 
Matias, QD 66, LT 05, Intermares, Cabedelo, PB.
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