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n “Depois do Domingo 
de Pentecostes, a Igreja 
vai às ruas manifestar sua 
inegociável fé na Eucaristia. 
Celebra-se a grande festa de 
Corpus Christi”.

Dom Manoel Delson
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Senador Rodrigo Pacheco destaca o fortalecimento do municipalismo em 
Encontro de Câmaras Municipais, realizado em João Pessoa. Página 14

Presidente em exercício visita PB

Foto: Divulgação/CMJP

Chuvas melhoram 
os níveis dos açudes
Dos 135 reservatórios monitorados pela 

Aesa no estado, 17 estão sangrando, 71 estão 
dentro da normalidade, 26 estão em obser-
vação e apenas 21 estão em situação crítica.
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Foto: Cagepa/Divulgação

NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

607.515

31.416.072

533.665.918

10.224

668.007

6.304.835
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

8.872.642

441.495.624

11.920.114.250

Cordel é tema de 
evento que será 
lançado hoje 
em Itabaiana

Um dos homena-
geados do ‘Encanta Cor-
del’ é o xilogravurista 
Marcelo Soares (foto). 
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n “O Bar do Anacleto é um 
dos últimos redutos boêmios 
do centro de Campina Grande 
e complementa o bar Ferro 
d’Engomar, repousado em sua 
frente desde a década de 1930”.

Thomas Bruno Oliveira 
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Sertão ganha equipamento que 
é referência para todo Nordeste

segurança pública

Em Patos, João Azevêdo inaugura Centro Integrado de Comando e Controle, com tecnologia de ponta. Página 13
Foto: José Marques/Secom-PB

Defensoria 
quer instalação 
de gabinete de 
crise no AM

Em nota, a DPU co-
brou também a presença 
de representantes indí-
genas nas buscas por jor-
nalista britânico e indige-
nista brasileiro na região. 

Página 15

PMJP recebe 
R$ 20 milhões 
em acordos 
pelo Refis

Negociações com 
contribuintes também 
renderam outros R$ 42 
milhões, a serem quita-
dos de forma parcelada. 
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Com investimento superior a R$ 100 
milhões em monitoramento, CICC 

possui sala de inteligência, sala 
com videowall, sala de tecnologia da 

informação e sala de armas



O número de brasileiros que não têm o que comer praticamente dobrou 
de 2020 para cá. Hoje, mais de 33 milhões de pessoas passam fome diaria-
mente no país, o que representa 14 milhões a mais que no ano passado.

 É a pandemia da miséria, disseminada pela falta de emprego e pela in-
flação que consome o salário já defasado do trabalhador.

Os dados foram divulgados esta semana pela Rede Brasileira de Pesqui-
sa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede PENSSAN).

Sem desconsiderar os efeitos nocivos da pandemia do coronavírus, a pes-
quisadora da Rede, Ana Maria Seggal, destaca, no entanto, que o problema 
foi agravado, e muito, no Brasil, pela escolha dos caminhos para a política 
econômica e pela gestão inconsequente da pandemia, que “só poderiam le-
var ao aumento mais escandaloso da desigualdade e da fome no nosso país.”

 Como compreender, por exemplo, que no mesmo momento em que se 
constata o aumento absurdo da fome, o agronegócio bate recordes de pro-
dução de alimentos? Num país de dimensões como o Brasil, onde a agricul-
tura e a pecuária ocupam grande parte do território, seria lógico que não 
faltassem alimentos para as famílias, que os produtos fossem vendidos a 
preços acessíveis.

Mas, a grande produção brasileira é focada na exportação. E a agricultura 
familiar, responsável por boa parte dos alimentos que chegam à mesa dos 
brasileiros, tem sofrido os efeitos da crise econômica. A remuneração pelo 
cultivo de alimentos da cesta básica caiu para o produtor por causa do em-
pobrecimento da população, o que acaba sendo um desestímulo ao setor.

Enquanto isso, a miséria vai deixando as suas marcas. Pesquisadores já 
projetam impactos nas gerações futuras causadas pela fome e a má alimen-
tação. Segundo eles, o quadro pode gerar sérios problemas de saúde e de-
senvolvimento em crianças e adultos, inclusive, deixando-os mais vulne-
ráveis a doenças.  

O certo é que mesmo aqueles que escapam da fome já mudaram os há-
bitos alimentares, optando por alimentos mais baratos que, na maioria das 
vezes, apresentam potencial nutritivo mais baixo.

Retornar ao mapa da fome não é um dado retórico. Não é uma questão 
de ideologia política nem ponto de discórdia entre eventuais candidatos. É 
uma chaga, uma vergonha ao Brasil e um grave problema com repercus-
sões a médio e longo prazo.

Os efeitos da fome
Editorial

Crônica Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador

Corpus Christi, escoltado com nosso amor
Depois do Domingo de Pentecostes, a 

Igreja vai às ruas manifestar sua inegociá-
vel fé na Eucaristia. Celebra-se a grande fes-
ta de Corpus Christi. Esta solenidade nasce 
e se desenvolve a partir do mistério da Pás-
coa e de Pentecostes: O Cristo Ressuscitado 
dos mortos derrama sobre a humanidade in-
teira seu Espírito. O Senhor mostra-Se publi-
camente cheio do Espírito; e por onde passa 
Sua presença vai abençoando a todos quan-
tos orientarem seus corações para Ele. Tro-
ca nosso coração de pedra por um coração 
novo e de carne. Essa festa pública da Euca-
ristia está cercada pela celebração da gran-
de festa solene da Santíssima Trindade, ce-
lebrada neste domingo. Jesus Eucarístico é 
a segunda Pessoa da Trindade. 

Que lição podemos tirar do Corpo de 
Cristo que passa em procissão pelas nossas 
praças e ruas? Os católicos acompanham 
O Senhor, que está Vivo e Ressuscitado na 
Hóstia, pelas ruas para testemunhar a to-
dos que sim, existe o amor, existe a esperan-
ça que muda o mundo e o nosso coração. Os 
tapetes que enfeitam as ruas nesse dia nas-
cem de uma antiga tradição da Igreja, onde 
os fiéis fazem questão de enfeitar o local 
por onde o Senhor, no esplendor da Euca-
ristia irá passar. É mais uma manifestação 
do amor do povo temente a Deus, que dedi-
ca tempo, empresta seus dons para um mo-
mento que dura poucos segundos mas tem 
um significado profundo na devoção. Os ta-
petes ganham cores, formatos e texturas va-
riados, representando também a diversida-
de da Igreja e do povo de Deus.

Corpus Christi é um testemunho de 
amor, de um amor fiel que não morre na 
cruz, mas assume nossa carne ferida e a re-
dime: “na Eucaristia se comunica o amor de 
Deus por nós: um amor tão grande que nos 
alimenta com o Seu próprio ser; amor gra-
tuito, sempre disponível a cada pessoa com 
fome e necessitada de revigorar suas forças. 
Viver a experiência da fé significa deixar-
se nutrir pelo Senhor e construir a própria 
existência não sobre bens materiais, mas 
sobre a realidade que não perece: os dons 
de Deus, a Sua Palavra e Seu Corpo.”(Pa-
pa Francisco)

Os que seguem Jesus na Eucaristia pelas 
ruas fazem uma escolta de amor. Guarda-
mos Aquele que, desde sempre, já guardou 

nosso coração das más inclinações e do pe-
cado. O Senhor espera que O escoltemos e 
isto se dá quando buscamos viver com fide-
lidade o Evangelho e praticamos as virtu-
des no ordinário de nossa vida. A Hóstia é 
o nosso maná, alimento que os nossos pais 
no deserto só viram em sombra; nós, pela fé, 
O vemos inteiramente, sem nenhuma som-
bra, ainda que Se revele para nós na forma 
de um pequeno Pão. Neste Pão está contido 
Deus, O mesmo que morreu e ressuscitou 
para nos salvar. No dia de Corpus Christi, 
a Igreja se volta piedosamente para Seu Se-
nhor, e pede a Ele que nos defenda “das ten-
tações do alimento mundano que nos torna 
escravos; purifica a nossa memória, para que 
não permaneça prisioneira na seletividade 
egoísta e mundana, mas seja memória viva 
de tua presença na história de seu povo, me-
mória que se faz ‘memorial’ do teu gesto de 
amor redentor.”(Papa Francisco)

Que a Virgem Maria, a que bem perfeita-
mente escoltou o amor, nos ajude a contem-
plar a Sagrada Eucaristia no altar de nossas 
igrejas e nos altares do mundo. Que nunca 
nos falte a piedade que sabe guardar tudo 
que é santo!

A ostensiva presença do livro, mesmo 
exposto pelo dorso, de costas para os que 
estão na sala, sempre nos tenta a pôr as 
mãos nele. Falo por mim e pelos que ain-
da restam sem completa e absoluta depen-
dência do livro virtual.

Vejo uma pequena estante a um canto 
da recepção, numa das clínicas, e começo 
a reconhecer, de alguma distância, o dor-
so delgado e já meio desbotado de um li-
vro familiar. Sem ter a quem pedir licença, 
e também sem ser notado – todos estavam 
na Internet e a recepcionista no compu-
tador -  fui lá e, num fechar de olhos,  me 
vi em 1978, numa tarde friorenta, subin-
do a pé uma ladeira de Santos, São Paulo, 
ao lado de Carlos Roberto de Oliveira, no 
encalço da autorização de um filho her-
deiro de Álvaro de Carvalho para reedi-
tarmos “Nas vésperas da revolução”, pri-
meiro livro da Editora Acauã. O primeiro, 
sim, porque o que o antecedera fora ape-
nas teste, as “Notas do meu lugar”, de lan-
çamento bem-sucedido porém com mais 
de quarenta anos para se dar por esgotada.  

A Acauã foi a minha única aventura ca-
pitalista, minha e de Nathanael Alves, ani-
mados pelo espírito empresarial de Carlos, 
de origem tão modesta quanto a nossa mas 
não vendo muita distância entre a realida-
de e o sonho. A pretensão era editar para 
o Nordeste, elegendo autores sem frontei-
ras na região. Fomos inicialmente a Aria-
no Suassuna, que nos animou lamentan-
do já ter confiado seu último trabalho aos 
prelos da José Olympio.

E nos veio a ideia, ali mesmo, com as 
festas de Ariano, de se reeditar “Nas vés-
peras da revolução”, o único livro de vivên-
cia política de um escritor versátil de obras 
literárias, ensaios filosóficos e, sobretudo, 
um professor de letrados.  E grande, a meu 
ver, por um simples detalhe avultado na 
leitura de “O Ano do Nego” de José Amé-
rico. “Nego” que, mesmo como sucessor de 
João Pessoa no governo, Álvaro de Carva-
lho se opôs a que fosse inscrito como divi-
sa da bandeira. Nada contra as novas co-
res, mas pelo que inspira  – ouvi, um dia, 
do velho Benevides, conviva loquaz do 

“senadinho” de Chico Souto, no cartório.   
A cidade de 1930 como terreiro de te-

nentes e chefes revolucionários, um cen-
tro nacional de conspiração, o Estado uma 
praça de guerra, ele na suprema magistra-
tura, sucedendo o herói. Mas não queren-
do ser mais do que magistrado. 

E para mim, noventa anos depois, o que 
o tornou inexcedível?  Nesta frase final da 
narração de José Américo, não mais que 
ali: “No dia seguinte – dia em que os vito-
riosos o subtraíram do poder – o profes-
sor Álvaro saiu a pé e foi dar sua aula no 
Liceu”. Velho de outra espécie – escrevi há 
tempos. Da espécie que lembra o filósofo 
Sócrates espantado quando Ménon ou ou-
tro discípulo que ainda não era da sua in-
timidade chega a sua mesa e o surpreen-
de no mais frugal dos passadios: “Como 
você passa mal, mestre!” E Sócrates, mais 
surpreso ainda: “Passo mal? Imagine você, 
disso eu não sabia.” 

 

Como você passa mal, Sócrates

Dom Manoel Delson
arquidiocesepb.org.br@arquipb | Colaborador
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Outra visão do poder!

“A Acauã foi a 
minha única 
aventura 
capitalista, 
minha e de 
Nathanael 
Alves, 
animados 
pelo espírito 
empresarial 
de Carlos

Gonzaga Rodrigues

“Que lição 
podemos tirar 
do Corpo de 
Cristo que 
passa em 
procissão 
pelas nossas 
praças e ruas?

Dom Manoel Delson
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A Secretaria de Estado da 
Fazenda (Sefaz-PB) disponi-
bilizou mais um serviço em 
seu portal à sociedade pa-
raibana: a “Consulta Pública 
de Documentação de Lote de 
Leilão Veicular”, uma peque-
na engrenagem que compõe o 
mais amplo “Sistema de Ges-
tão de Leilão Veicular”.

Com esse novo serviço, o 
arrematante de lote de veí-
culo ou de sucata que são lei-
loados por órgãos públicos 
(Detran-PB, Polícia Rodoviá-
ria Federal, Secretaria de Es-
tado da Administração, den-
tre outros) poderá consultar 
por conta própria os seus do-
cumentos fiscais no Portal 
da Sefaz-PB https://www.
sefaz.pb.gov.br/  de qualquer 
lugar, em qualquer horário, 
com qualquer dispositivo - 
computador, tablet ou celu-
lar, proporcionando ao ci-
dadão agilidade, segurança, 
impessoalidade, transparên-
cia e simplicidade.

A nova funcionalidade 
pode ser encontrada no menu 
“Portal do Cidadão”, na bar-
ra superior da tela do Portal 
Sefaz-PB. Caso encontre di-
ficuldade, pode acessá-la di-
retamente também link: ht-
tps://www.sefaz.pb.gov.br/
cidadao/leilao-veicular-gr1

Para fazer a consulta, o 
usuário vai precisar infor-
mar apenas o seu CPF ou 

CNPJ e clicar no botão “Con-
sultar” para visualizar os lo-
tes que arrematou no leilão. 
Selecionando um lote da lis-
ta e clicando no botão “De-
talhar”, poderá visualizar os 
documentos de arrecadação 
que precisam ser pagos para 
que seja emitida a Nota Fiscal 
Avulsa Eletrônica, item im-
prescindível para que possa 
obter o bem arrematado jun-
to ao órgão público/leiloeiro.

Clicando no número do 
documento de arrecadação, 
terá acesso à guia para paga-
mento na instituição bancária 
de sua preferência. Em segui-
da, é só aguardar que a ins-
tituição bancária confirme o 
pagamento para a Sefaz-PB. 
Após a confirmação do paga-

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Novo serviço permite ao arrematante consultar os seus documentos fiscais

Sefaz-PB disponibiliza 
consulta de leilão veicular

no portal

A funcionalidade pode 
ser encontrada no menu 
“Portal do Cidadão”, na 
barra superior da tela do 

Portal Sefaz-PB

Tela
mento, conseguirá visualizar 
o link da NFA-e.

Clicando no link, terá aces-
so ao DANFe da Nota Fiscal 
Avulsa Eletrônica. Com o 
DANFe em mãos, poderá se 
dirigir ao órgão/leiloeiro para 
tomar posse de seu bem.

O órgão/leiloeiro, de igual 
maneira, terá a informação 
em tempo real, conferindo 
maior segurança à operação, 
eliminando riscos de fraude 
documental.

O ponto de partida é um 
e-mail encaminhado pela Se-
faz-PB ao arrematante. Ou 
seja, o mesmo e-mail que ele 
cadastrou na ocasião de sua 
participação no leilão, avi-
sando-o de que a documen-
tação encontra-se disponível 
no Portal Sefaz-PB.

A Sefaz-PB planeja tam-

bém produzir um novo ser-
viço de resposta: enviar, tam-
bém, um SMS ou mensagem 
WhatsApp.

Atendimento: De segunda 
à sexta, das 8h às 16h. A con-
sulta de Leilão Veicular no 
portal, que agora parece tão 
simples e rápido, levava algu-
mas semanas para ser concre-
tizado e envolvia diversos ser-
vidores.

Os leilões da PRF (25 de 
maio) e do Detran-PB (13 de 
junho) estão sendo utilizados 
pela equipe da Sefaz-PB como 
pilotos e os primeiros resulta-
dos demonstram alto nível de 
conformidade.

O projeto foi integralmen-
te idealizado e realizado pela 
equipe de auditores tributá-
rios da Gerência Regional da 
Primeira Região (GR1).

A Fundação Ernani Sátyro 
(Funes) e a Empresa Paraiba-
na de Comunicação (EPC) 
promoveram, ontem, uma 
‘Tarde de Literatura’ com lan-
çamento das obras: Paraíba 
na Literatura – Vol III - perfil 
literário do escritor patoen-
se Allyrio Meira Wanderley, 
redigido pelo historiado José 
Romildo de Sousa; Coletânea 
Espelho de Papel Vol II – que 
reúne 27 crônicas de colabora-
dores do Jornal A União; e As 
Cidades de Zé Lins - um pas-
seio crítico pela geografia sen-
timental do escritor José Lins 
do Rego, recém-publicados 
pela Editora A União.

O escritor José Romildo 
de Sousa ficou comovido em 
poder homenagear o seu ído-
lo literário.

“Estou muito emociona-
do em participar do livro Pa-
raíba na Literatura – Vol III, 
um compêndio de 20 escri-
tores se reportando a 20 ou-
tros que já se foram e eu es-
colhi para socializar no livro 
a vida e a obra  do grande es-
critor patoense Allyrio Mei-
ra Wanderley,” frisou Romil-
do de Sousa.

O evento aconteceu nos 
jardins da Fundação e con-
tou com a participação da di-
retora presidente da Empresa 
Paraibana de Comunicação 
(EPC), jornalista Naná Gar-
cez, o diretor de Rádio e TV 

da EPC, Rui Leitão, do dire-
tor de mídia impressa, Wil-
liam Costa e do gerente da 
editora A União, Alexandre 
Macedo, além de escritores, 
poetas e ativistas culturais 
da cidade.

Para a presidente da EPC, 
Naná Garcez, a cidade de Pa-
tos tem bons escritores e me-
rece mais tardes literárias 
homenageando os autores pa-
raibanos e os da cidade.

“O nosso objetivo é que 
podemos chegar com ações 
públicas de valorização da 
cultura em vários lugares do 
Estado. E aqui em Patos tem 
a tradição de bons escrito-
res como o próprio Ernani 
Sátyro, que dá nome à Funda-
ção. Ele foi político, ele foi au-

tor de inúmeras obras, ele foi 
membro da Academia Parai-
bana de Letras, e é reconheci-
do por isso. E no caso de José 
Romildo que escreveu sobre 
Allyrio Meira Wanderley foi 
um resgate fantástico porque 
o escritor foi importante, não 
só para Patos, como para a li-
teratura brasileira. Você ter 
uma pessoa que chegou a tra-
duzir Dostoievski (‘O Joga-
dor’) e Leon Tolstoi (‘Khadji
-Murat’ e ‘Padre Sérgio’), do 
Russo, ser o primeiro tradu-
tor dessas obras e ser um pa-
toense merece mais do que 
ser reconhecido,”enfatizou 
Naná Garcez.

Para o professor Deu-
zymar Dias a parceria Funes 
e EPC é muito importante.

Funes e EPC realizam ‘Tarde da Literatura’ 
com lançamento de obras na cidade de Patos

publicadas pela editora a união

Lusângela Azevêdo 
lusangela013@gmail.com

Foto: Lusângela Azevêdo

A ‘Tarde de Literatura’ aconteceu nos jardins da Fundação Ernani Sátyro (Funes), no município de Patos, no Sertão paraibano

n Caso ainda reste alguma dúvida, o arrematante poderá en-
trar em contato com o Departamento de Gestão de Leilão Vei-
cular da Sefaz-PB nos endereços abaixo:
n Portal Sefaz-PB: https://www.sefaz.pb.gov.br/
n E-mail: gr1.leilao@sefaz.pb.gov.br
n Fone(s): (83) 3612.3880; 3612.3879; 9.9938.9195
n Endereço: Rua Gama e Melo, 21, 4º Andar, Varadouro, João 
Pessoa, PB, CEP: 58010-450

Não é bem 
assim, miNistro  

“Não, eu Não  
sei daNçar”  

disputa presideNcial: Kassab diz 
que psd vai “liberar os estados” 

“eu estava trabalhaNdo” 

“é uma caNdidatura forte” 

“meu futuro seNador” 

Aguinaldo Ribeiro fez críticas à antecipação da 
campanha política na Paraíba. Mesmo sem citar 
nomes, ficou claro que se referia a Efraim Filho 
(União Brasil), pré-candidato a senador, que há 
meses está em pré-campanha. “Enquanto muita 
gente estava preocupada em fazer acordos po-
líticos, eu estava trabalhando [no Congresso]. É 
isso que o povo quer saber, porque está preocu-
pado com o preço da carne, do arroz, do feijão, 
do combustível”.   

No que diz respeito à iminente candidatura 
de Aguinaldo Ribeiro para o Senado, Gilberto 
Kassab afirmou que ele terá todo o apoio do 
PSD se decidir levar essa postulação adiante. “É 
um projeto forte para a Paraíba a possibilidade 
de Aguinaldo ser candidato a senador. É uma 
candidatura forte. Nosso projeto agora é eleger 
Aguinaldo Ribeiro como senador”, afirmou.   

No evento que reúne representantes de Câmaras 
Legislativas do país, em João Pessoa, a senado-
ra Daniella Ribeiro saudou o irmão, Aguinaldo 
Ribeiro, como “meu futuro senador”. Mais tarde, 
o governador João Azevêdo ratificou que “a ten-
dência é essa”. E disse que “o anúncio será feito 
de comum acordo com todas as forças políticas 
quem compõem a base do governo”.  

Em Campina Grande, 
às voltas com entrevis-
tas sobre pautas políti-
cas importantes para o 
país, o senador Rodri-
go Pacheco gerou um 
instante de descontra-
ção. Perguntaram se 
ele sabia dançar forró.   
“Não, não sei, eu sou 
muito alto, fico meio 
desconjuntado. Uma 
vez fui dançar e um 
amigo disse: ‘O povo 
vai pensar que chegou 
o circo na cidade’, por-
que eu sou muito alto”. 
Porém, disse que ten-
taria ensaiar alguns 
passos.   

O ministro do Turismo, 
Carlos Brito, disse que 
o Governo Federal iria 
liberar “R$ 48 milhões 
para o Centro de Con-
venções” de Campina 
Grande. João Azevêdo 
deu a versão correta. 
“Em época de eleição, 
é cada um que apa-
rece. Esses recursos 
são fruto da luta dos 
parlamentares locais 
[com emendas]. R$ 
15 milhões foram da 
senadora Kátia Abreu, 
que nem da Paraíba é. 
O restante, R$ 72 mi-
lhões, saem dos cofres 
do Estado”. 

Gilberto Kassab explicou a postura a ser ado-
tada pelo seu partido no tocante à disputa 
presidencial: “O PSD se esforçou muito para ter 
candidatura própria, com o senador Rodrigo 
Pacheco, mas acabamos decidindo pela impossi-
bilidade dessa candidatura. Tudo caminha para 
que tenhamos uma posição de neutralidade. Va-
mos liberar os estados para as composições do 
partido. Mas ainda não é uma decisão tomada”.

aguiNaldo sobre aNúNcio de 
pré-caNdidatura a seNador: 
“falta uma peiNha de Nada” 

Em meio aos festejos ju-
ninos de Campina Gran-
de, no ‘Maior São João do 
Mundo’, o deputado fe-
deral Aguinaldo Ribei-
ro (PP) animou o arraial 
dos aliados que aguar-

dam uma posição de-
finitiva em rela-
ção ao anúncio 
de sua pré-can-
didatura a Se-
nador na cha-
pa majoritária 
a ser encabeça-
da pelo gover-

nador João Azevêdo (PSB). Em entrevista a uma 
emissora de rádio, ao lado da senadora Daniel-
la Ribeiro (PSD), do presidente nacional do PSD, 
Gilberto Kassab, e do presidente interino da Re-
pública, senador Rodrigo Pacheco (PSD), ele deu 
a entender que o anúncio oficial está próximo de 
espocar nos céus desse período junino. E disse 
isso num linguajar muito apropriado às tradições 
culturais do Nordeste: “Estamos muito próximos 
de anunciar, estamos por uma beirinha, falta uma 
peinha de nada”. Referindo-se a uma espécie de 
maturação que essa decisão implica, Aguinal-
do recorreu ao trecho bíblico de Eclesiastes 3:1: 
“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo 
para todo propósito debaixo do céu”.  
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A Paraíba confirmou 
425 novos casos da Co-
vid-19 entre quinta-feira 
e ontem, de acordo com a 
atualização mais recente 
do painel de dados epide-
miológicos da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES
-PB). Ao todo, são 607.515 
confirmações para o novo 
coronavírus em todos os 
223 municípios. Também 
foram registrados dois no-
vos óbitos em decorrên-
cia da doença, totalizando 
10.224 vítimas do agrava-
mento da infecção.

Atualmente, 447.992 
pessoas já se recupera-
ram da doença causada 
pelo SARS-CoV-2 e ou-
tros 665.364 casos foram 
descartados. A incidên-
cia da Covid-19 na Paraí-
ba é de 15.040 para cada 
100 mil habitantes. Em re-
lação à positividade dos ca-
sos, a taxa percentual é de 
34,47%, com 132.299 RT-P-
CR detectáveis no total de 
383.816 exames desse tipo 
já realizados.

O índice de ocupação 

dos leitos de UTI para adul-
tos no tratamento da Co-
vid-19 em todo o estado 
é de 9%, com um total de 
61 pessoas internadas nos 
hospitais de referência da 
rede pública estadual. 

Vacinação
Desde o começo da 

campanha de imuniza-
ção, em janeiro de 2021, a 
Paraíba recebeu 10.022.615 
doses de vacina para dis-
tribuir entre os 223 municí-
pios. Desse total, 3.511.586 
pessoas tomaram a primei-
ra dose de algum imuni-
zante e 3.240.096 comple-
taram o esquema de duas 
doses. Outras 85.791 pes-
soas receberam vacina de 
dose única.

Tratando-se do refor-
ço ao esquema principal, 
1.899.454 pessoas tomaram 
a terceira dose e a vacina-
ção da chamada “quarta 
dose” já alcançou 83.813 
indivíduos que se encai-
xam nos critérios adotados 
pelo Ministério da Saúde 
e secretarias dos Estados 
e Municípios para a ade-
são ao cronograma da dose 
adicional.

PB confirma 425 novos 
casos e duas mortes
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A caminhada da democra-
cia chegou à cidade de Patos 
para atender as demandas e 
prestar contas à 6ª Região da 
Paraíba, que contempla os mu-
nicípios de Areia de Baraúnas, 
Cacimba de Areia, Cacimbas, 
Catingueira, Desterro, Emas, 
Junco do Seridó, Mãe d’Água, 
Malta, Maturéia, Passagem, 
Quixaba, Salgadinho, Santa 
Luzia, Santa Terezinha, São 
José de Espinharas, São José 
do Bonfim, São José do Sabu-
gi, São Mamede, Teixeira e Vár-
zea. A cerimônia do Orçamen-
to Democrático Estadual de 
2022 aconteceu na noite de on-
tem, no Ginásio “O Gelão”, e foi 
transmitida pelo perfil do Go-
verno da Paraíba no YouTube.

Foram anunciados inves-
timentos em obras e equipa-
mentos para Patos e os muni-
cípios que integram a 6ª Região 
Geoadministrativa, no Ser-
tão. Ao todo, foram anuncia-
dos mais de R$ 111 bilhões em 
infraestrutura, educação, saú-
de, segurança pública, crédi-
tos do Empreender, entre ou-
tras áreas.

Na educação, o governador 
João Azevêdo assinou ordens 
de licitação para a ampliação 
e manutenção da Escola Esta-
dual Doutor Dionísio da Cos-

ta e para o ginásio da Escola 
José Gomes Alves. Para a saú-
de foram destinados mais de 
seis milhões de reais para a re-
forma e ampliação do Hospi-
tal Regional de Patos Janduhy 
Carneiro.

Também foram assinadas 
ordens de serviço para infraes-
trutura e mobilidade urbana, 
para o programa de travessias 
urbanas em Areia de Baraúnas, 
Maturéia, Santa Luzia, São José 
do Bonfim, Catingueira, Emas, 
Teixeira, entre outros da 6ª Re-
gião. Outra cidade contempla-
da foi Salgadinho, que recebeu 
mais de R$ 800 mil para a pa-
vimentação do asfalto.

Na ocasião, João Azevêdo 
assinou o chamamento públi-
co para a construção de mais 
de 500 unidades habitacionais 
em Patos, com investimentos 
de mais de R$ 80 milhões e ain-
da conta com R$ 16 milhões de 
contrapartida vindos do Go-
verno Federal. 

Foi priorizada a reforma es-
trutural e recuperação da es-
tação de tratamento em Patos, 
com custos de cerca de 96 mil 
reais. Nos convênios, Areia de 
Baraúnas, Mãe d’Água e Sal-
gadinho ingressaram no pro-
grama Incluir Paraíba. Além 
disso, termos de crédito do 
Empreender foram assinados 
e mostrado o trabalho de pes-
soas que já receberam o crédi-

Covid-19

Durante evento, foram anunciados investimentos em obras e equipamentos para municípios da 6a Região

ODE atende às demandas do Sertão
plenária em patos

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

O governador João Azevê-
do inaugurou, no início da noi-
te de ontem, em Teixeira, no 
Sertão paraibano, a 40ª Casa 
da Cidadania — esse já é o 18° 
equipamento entregue ape-
nas na atual gestão. O chefe 
do Executivo estadual entre-
gou, ainda, um ônibus esco-
lar no qual foram investidos 
R$ 380 mil, além de anunciar a 
inclusão do município no Pro-
grama Travessias Urbanas, na 
Adutora Transparaíba e inves-
tir, em convênio, R$ 1 milhão 
para a reforma de uma escola 
e mais R$ 720 mil para custeio. 

A partir de agora, com a 
Casa da Cidadania, a popu-
lação de Teixeira e região vai 
ter, em um único espaço, uma 
série de serviços: emissão de 
RG, CPF, Carteira de Traba-
lho, Junta Militar e Empreen-
der-PB, entre outros.  

Mais cedo, em Desterro, 
também no Sertão, o chefe do 
Executivo estadual inaugurou 
o Ginásio de Esportes do mu-
nicípio, cujos investimentos, 
em convênio com a Prefeitu-
ra, chegam a R$ 600 mil.  

Na solenidade de inaugu-
ração da Casa da Cidadania 
de Teixeira, o governador João 
Azevêdo externou a satisfação 
de entregar e anunciar mais 
benefícios para o município. 
“É uma alegria muito grande 
estar aqui em Teixeira e poder 
entregar a Casa da Cidadania, 

que vai facilitar a vida da po-
pulação de toda essa região, 
anunciar investimentos que 
vão consolidar a transforma-
ção que a população de Tei-
xeira merece”, afirmou, adian-
tando que o início da licitação 
para incluir o município nas 
obras da adutora Transparaíba  
—  a adutora do Cariri —  será 
aberto já no próximo dia 28.  

O secretário de Estado do 
Desenvolvimento Humano, 
Tibério Limeira, enalteceu 
a importância de mais uma 
Casa da Cidadania. O prefei-
to de Teixeira, Wenceslau Mar-
ques, destacou os benefícios 
que a parceria com o Gover-
no do Estado tem trazido para 

o município. “A população de 
Teixeira agradece, de coração, 
tantas ações proporcionadas 
pelo governador João Azevê-
do. São ações nunca vistas an-
tes no município de Teixeira. É 
um governador que tem um 
olhar municipalista, que en-
tende a importância do desen-
volvimento das cidades, apre-
sentando resultados em todos 
os setores”, comentou.  

A implantação da Casa da 
Cidadania de Teixeira é o re-
sultado de uma parceria en-
tre o Governo do Estado e a 
prefeitura do município, que 
cedeu o espaço, localizado na 
Rua João Pessoa, 25 - Centro. 
Os investimentos giram em 
torno de R$ 40 mil e contem-
plam sinalização visual, mo-
bília e refrigeração, entre ou-
tros benefícios.  

O presidente da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB), Adriano Galdino, pa-
rabenizou o Governo do Esta-
do pela parceria com o muni-
cípio de Teixeira. 

Ainda em Teixeira, o go-
vernador João Azevêdo pres-
tigiou a inauguração de uma 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS) e da reforma e amplia-
ção da Escola Municipal Maria 
das Dores. Ambos os equipa-
mentos ganharam uma estru-
tura moderna e confortável. 

A solenidade de inaugura-
ção da 40ª Casa da Cidadania, 

em Teixeira, foi prestigiada 
por prefeitos e vice-prefei-
tos da região. A deputada es-
tadual Rafaela Camaraense 
também esteve presente à so-
lenidade. Auxiliares da gestão 
estadual também prestigia-
ram a inauguração do equi-
pamento.  

Desterro
O governador João Azevê-

do também esteve em Dester-
ro, no Sertão, onde inaugurou 
o Ginásio de Esportes o “João-
zão”, resultado de um convê-
nio entre o Governo do Esta-
do e a Prefeitura do Município, 
cujos investimentos chegam a 
R$ 600 mil. 

Na solenidade, o governa-
dor destacou os investimentos 
na Educação, que têm resul-
tado na construção e recupe-
ração de cerca de 100 giná-
sios, além de escolas estaduais 
e municipais, em convênio 
com as prefeituras. “Estamos 
aqui entregando uma obra de 
uma área importante associa-
da à educação, que é o espor-
te. A Paraíba vive hoje obra 
por todo canto, em todos os 
setores. Entregamos hoje, por 
exemplo, o maior Centro de 
Controle de Segurança Públi-
ca de todo o Nordeste”, disse.  

O prefeito de Desterro, Val-
tércio Almeida (“Senhor”), 
agradeceu os investimentos 
do Governo no município.

Cidadania
A cidade de Teixeira 
ganhou a 40ª Casa 

da Cidadania, 
sendo esse o 18° 

equipamento 
entregue apenas na 

atual gestão

Casa da Cidadania, ginásio poliesportivo e outras ações

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

Governador conduz a plenária do ODE, em Patos: educação, habitação e abastecimento de água foram as prioridades apontadas pela populalção

Foto: José Marques/Secom-PB

to e estão colhendo os frutos. 
Para a segurança pública, 

João Azevêdo entregou equi-
pamentos de respiração autô-
noma, motosserra e mais de 
R$ 800 mil de investimentos 
ao Corpo de Bombeiros da Pa-
raíba, que completou 105 anos 
na última quinta-feira, em Pa-
tos. No final da manhã de on-
tem, o governador já havia en-
tregado o Centro Integrado de 
Comando e Controle da Segu-
rança Pública na regional de 
Patos, na 6ª Região Geoadmi-
nistrativa.

O governador destacou que 
a plenária de ontem foi a maior 
que já aconteceu na região de 
Patos e enfatizou a alegria de 
poder retornar aos encontros 

presenciais. O chefe do Execu-
tivo prestou contas das ações 
na Paraíba na Saúde, Educação, 
Segurança Pública e demais 
setores. Por fim, a cerimônia 
abriu para plenária com a par-
ticipação da população. Educa-
ção, habitação e abastecimento 
de água foram as prioridades 
apontadas pela populalção.

Nos últimos 12 meses, a 6ª 
Região recebeu mais de 420 
milhões de reais em ações. Na 
educação, foram 4,4 milhões de 
reais em cestas básicas e refor-
mas em Emas e em Malta; R$ 
9,4 milhões em reformas e gi-
násios em Patos, Santa Terezi-
nha e outros municípios. Apro-
ximadamente R$ 12 milhões 
foram investidos em novas es-

colas, outros 28 milhões em 
parcerias, capacitação de pro-
fessores e aquisição de equi-
pamentos.

Com relação aos recursos 
hídricos, a Paraíba investiu 
mais de três milhões de reais 
na 6ª Região, com a perfura-
ção de 33 poços, recuperação 
da Barragem de Várzea, regu-
larização de redes e extensões 
em municípios, manutenção 
de adutoras e redes de distri-
buição de águas, plano de se-
gurança para a Barragem Ca-
poeira, entre outras. Outros 
R$ 13,4 milhões foram para o 
abastecimento de água.

Para a saúde, foram mais 
de R$ 120 milhões para a rede 
hospitalar, aplicações em no-

vos serviços e equipamentos, 
e em reformas. Cerca de 1.680 
cirurgias do Opera Paraíba fo-
ram realizadas entre os muni-
cípios que compõem a Região 
Geoadministrativa, números 
que se unem ao total de mais 
de 22 mil operações.

Os investimentos em es-
trada e mobilidade orçaram 
R$ 22,5 milhões na 6ª Região 
para a pavimentação de tra-
vessias urbanas em 13 muni-
cípios. Além disso, mais qua-
tro milhões foram voltados à 
recuperação de calçamentos 
em Areia de Baraúnas e Qui-
xaba, ao pontilhão sobre o Ria-
cho Verde, ao canal de drena-
gem pluvial em Várzea, entre 
outras obras.

Homem é apontado como um dos maiores desmatadores da AM

Apontado pelas autorida-
des como um dos maiores des-
matadores de terras da Ama-
zônia, sobretudo no Pará, o 
fazendeiro Geraldo Daniel de 

Oliveira, de 60 anos, foi pre-
so na quinta-feira pela Polícia 
Civil do Estado. A prisão do 
acusado aconteceu durante o 
segundo dia da Operação Out-
siders. As informações foram 
confirmadas ontem pela Secre-
taria de Segurança Pública do 

Estado (Segup).
Geraldinho, como é conhe-

cido, foi preso na Fazenda Ouro 
Verde, no município de São Fé-
lix do Xingu, no sul do Pará. A 
propriedade está localizada 
na Área de Proteção Ambien-
tal Triunfo do Xingu, região 

na qual o fazendeiro, segundo 
a Segup, atuava cometendo cri-
mes ambientais. 

Estima-se que, em crimes 
ambientais, o fazendeiro te-
nha, aproximadamente, R$ 
40 milhões em multas aplica-
das pelo Instituto Brasileiro de 

Meio Ambiente (Ibama).
Em agosto de 2019, o Mi-

nistério Público do Estado do 
Pará (MPPA), acusou Geral-
do de desmatar 5,5 mil hecta-
res de áreas ambientais no Es-
tado, o que é equivalente a seis 
mil estádios do Maracanã. Ele 

já respondeu a quatro ações en-
volvendo crimes ambientais. O 
fazendeiro ainda foi denuncia-
do pelo MP por contratar pes-
soas para promover queimadas 
em unidade de conservação no 
sul do Pará e motoqueiros para 
ameaçar agentes ambientais.

preso no pará

Roberta Paraense 
Agência Estado



As chuvas das últimas se-
manas contribuíram para abas-
tecer vários açudes paraibanos. 
Dos 135 reservatórios monito-
rados pela Agência Executiva 
de Gestão das Águas do Estado 
da Paraíba (Aesa), 17 estão san-
grando, 71 têm mais de 25% da 
capacidade (dentro da norma-
lidade), 26 têm menos de 25% 
(estão em observação) e 21 es-
tão com menos de 5% da capa-
cidade, considerados em situa-
ção crítica.

De acordo com o diretor de 
Acompanhamento e Controle 
da Aesa-PB, Beranger Arnaldo 
de Araújo, as precipitações me-
lhoram a situação, sobretudo, 
dos moradores do Brejo. “Eles 
estavam em racionamento, e 
agora não estão mais. Nessa re-
gião temos muitos açudes san-
grando, a exemplo de Araçagi.  
Graças a Deus as chuvas contri-
buíram para abastecer açudes 
como o de Acauã, que atende 
cerca de 150 mil pessoas perto 
de Itabaiana, Salgado e outras 
cidades”, disse. 

Segundo a Aesa, o açude de 
Acauã, um dos principais do Es-
tado, está com um volume de 
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Técnicos da Prefeitura de 
João Pessoa e da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) re-
alizaram ontem, pela manhã, 
uma visita técnica, in loco, a 
barreira do Cabo Branco para 
detalhar diretrizes para o iní-
cio das obras de estabilização 
da falésia que sofre com a ero-
são ao longo dos anos.

Segundo o secretário de 
Planejamento do Município 
(Seplan), José William Mon-
tenegro, essa visita técnica é o 
pontapé inicial para as obras. 
“Na próxima segunda-feira, 
às 16h, voltaremos a nos reu-
nir para dar continuidade as 
discussões e tomada de deci-
sões. Outras reuniões aconte-
cerão para definições e ajustes 
dos detalhes que possam sur-
gir com a obra em andamen-
to”, afirmou.

Conforme explicou o secre-
tário, o próximo passo que a 
Prefeitura de João Pessoa dará 
nesse processo será o de alar-
gamento da faixa de areia (en-
gorda), com início no ponto 

n
PMJP quer 
fazer a 
“engorda” 
da faixa 
de areia 
no Cabo 
Branco, 
Manaíra e 
Bessa

Frio
Temperaturas 

devem permanecer 
mais amenas 
nos próximos 

dois meses. Na 
madrugada 

de ontem, os 
termômetros 

chegaram a 17ºC 
no Cariri e 18ºC 

no Brejo 

41,6% de sua capacidade. (Veja 
Quadro). 

Na lista dos reservatórios 
que estão sangrando estão: Ara-
çagi (em Araçagi); Bom Jesus 
(em Carrapateira); Cachoeira 
da Vaca (em Cachoeira dos Ín-
dios); Cachoeira dos Alves (em 
Itaporanga); Cochos (em Igara-
cy); Frutuoso II (em Aguiar); Ga-

Prefeitura e UFPB vistoriam barreira do Cabo Branco
erosão

Aesa-PB informou que 17 reservatórios estão sangrando; outros 71 têm níveis dentro da normalidade

Níveis dos açudes melhoram na PB
chuvas

mais Oriental das Américas, no 
Seixas – Praça do Sol Nascente, 
até a segunda rua do Cabo Bran-
co, nas proximidades da ladeira, 
seguindo depois para Manaíra, 
Caribessa e Bessa.

“A Prefeitura está tomando 
todos os cuidados necessários 
nesses detalhamentos. Já fir-
mamos convênio com a UFPB e 
com universidades norueguesa 
e dinamarquesa que têm bas-

tante conhecimento e experi-
ência no assunto”, acrescentou.

Participaram da visita téc-
nica a barreira do Cabo Branco 
os secretários de Planejamen-
to, José William Montenegro, 

da Infraestrutura (Seinfra), 
Rubens Falcão, e do Meio 
Ambiente (Semam), Welli-
son Silveira. Outro detalhe 
acertado pelo grupo é a bus-
ca por imagens antigas da 
barreira e durante o tempo 
de desgaste, bem como de 
outras falésias pelo mundo 
para definir os modelos de 
recuperação mais usados 
e que se encaixem ao Cabo 
Branco.

No título da coordenada 
da matéria sobre a 
abertura do Maior São 
João do Mundo na edição 
de ontem houve um erro 
de edição. Na edição 
da página, a palavra 
“Otimistas” foi errada. A 
equipe de A União pede 
desculpas aos leitores 
pelo erro. 

Errata

Vistoria teve como objetivo levantar informações para a realização de ações visando combater a erosão da área

Foto: Kleide Texeira/Secom-JP

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

a Veja a situação dos cinco principais reservatórios do Estado:

• Açudes  Cap. máxima (m3) Situação atual (m3) Volume (%)
• Coremas  744.144.694 426.637.749 57,33%
• Mãe d’Água  545.017.499 314.753.217 57,75%
• Boqueirão  466.525.964 139.239.888 29,85%
• Engenheiro Avidos  293.617.376 102.427.461 34,88%
• Acauã  253.000.000 105.246.304 41,60%

Fonte: Aesa
Saiba Mais
A Cagepa informou que o açude Gramame-Mamuaba, situado no Conde, abastece 70% da 
população de João Pessoa e Cabedelo. Já o de Marés, situado na capital, atende os outros 30% 
da cidade e mais o Distrito de Várzea Nova, em Santa Rita. Em entrevista concedida ontem 
à Rádio Caturité FM, o especialista em recursos hídricos, Isnaldo Cândido, afirmou que o 
reservatório de Marés atingiu essa semana 96,9% da capacidade, depois de já ter sangrado 
no começo do mês. “Apesar da boa quantidade de água reservada, é sempre bom lembrar 
da necessidade de se economizar e evitar o desperdício”, declarou. 

Serviço

mela (em Triunfo); Gramame/
Mamuaba (no Conde); Jangada 
(em Mamanguape); Lagoa do 
Matias (em Bananeiras); Olho 
d’Água (em Mari); Pimenta (em 
São José de Caiana); Pitombei-
ra (em Alagoa Grande); Poções 
(em Monteiro); Santa Rosa (em 
Brejo do Cruz); São José I (em 
São José de Piranhas) e São José 
II (em Monteiro). 

De acordo com Beranger 
Arnaldo, as precipitações do 
estado estão dentro do espera-
do, com exceção para a região 
do Seridó, Curimataú e Cari-
ri, cujo volume de chuva ficou 
abaixo do previsto. “O restante 
ficou dentro da média, ou aci-
ma”, frisou.

Segundo ele, no geral, o es-
tado está “relativamente bem”. 
“Digo isso, porque ainda temos 
as cidades em situação crítica. 
Mas, nos municípios que rece-
beram poucas chuvas, o Gover-
no do Estado vem fazendo adu-
toras de redundância. O que é 
isso? Se faltar água em determi-
nado manancial, tem a adutora 
de outro açude para abastecer. 
Essa é a lógica da segurança hí-
drica do Estado”, declarou.

Temperatura baixa 
A previsão da Aesa é que as 

temperaturas fiquem amenas 

Complexo Gramame-Mumuaba, localizado no município de Conde, que abastece João Pessoa e vários municípios do estado, está na lista dos reservatórios monitorados que estão sangrando

Foto: Cagepa/Divulgação Foto: Cagepa/Divulgação

em algumas regiões pelos próxi-
mos dois meses. Na madrugada 
de ontem, os termômetros mar-
caram temperatura mínima de 
17º C nos municípios do Cariri 
e de 18º C nas cidades do Brejo.  
Já a temperatura mínima no Li-
toral chegou a 22 graus. A baixa 
temperatura deverá se prolon-
gar gradativamente até agosto. 

“Elas geralmente ocorrem 
no Cariri, Curimataú e Sertão, 
regiões que possuem uma am-
plitude térmica bastante eleva-
da, ou seja, uma variação gran-
de da temperatura. No Cariri, 
por exemplo, podemos ter re-
gistros de 12 graus durante a 
madrugada e 30 graus no co-
meço da tarde”, explicou a me-

teorologista Carmem Becker.
Em junho, a tendência é de 

maior concentração de nuvens 
no Litoral e Agreste, com má-
xima prevista de 30º C, cerca 
de dois graus abaixo da tem-
peratura registrada em abril.  
No Brejo, a projeção é que os 
termômetros fiquem em tor-
no de 27%.
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O primeiro fim de se-
mana do Maior São João 
do Mundo promete ser de 
muito forró, axé, romantis-
mo, casamento coletivo e 
animação, uma programa-
ção diversificada para aten-
der os mais variados gostos. 
Mais de 100 mil pessoas são 
esperadas na noite de hoje 
para curtir as atrações do 
palco Genival Lacerda, pi-
râmide, palhoças e palco 
cultural.

Hoje estarão se apre-
sentando os cantores Zezo, 
Manu Walter, Luan Estili-
zado, e a Banda Palov. Os 
shows terão início às 9h40, 
e vão até as 4h. 

“Estamos de braços aber-
tos esperando todos os pa-
raibanos e turistas de todos 
os estados do país e também 
do exterior. A cidade se pre-
parou para essa retomada 
de uma das principais fes-
tas do Brasil e tenham a cer-
teza de que Campina estará 
recebendo todos com muito 
calor humano”, disse a se-
cretária de Desenvolvimen-
to Humano, Rosália Lucas.

Amanhã, na noite do 
Dia  dos Namorados, a pro-
gramação terá como atra-
ção principal o cantor Léo 
Santana, conhecido como 
o gigante baiano. Também 
estarão se apresentando Pe-
drinho Pegação, Alexandre 
Tan, e Geovane Júnior. 

Além dos shows na are-
na, localizada na parte su-
perior do Parque do Povo, a 
música também estará nos 
demais palcos do “Quartel 

General do Forró. Nas pa-
lhoças Seu Vavá e Zé Be-
zerra os trios de forró come-
çam a animar os forrozeiros 
a partir das 19h.

Até o próximo dia 10 de 
julho, o Maior São João do 
Mundo terá cerca de mil 
horas de forró, mais de 500 
atrações entre cantores, ban-
das, trios de forró, grupos 
folclóricos e quadrilhas ju-
ninas. A festa junina acon-
tece ainda nos distritos de 
Galante e São José da Mata, 
casas de shows, bares e res-
taurantes em toda a cidade. 

Os portões do Parque 
do Povo têm horários di-
ferentes para abrirem. De 
segunda a sexta-feira, eles 
são abertos a partir das 18h. 
Nos sábados e domingos, 
às 12h.

Organizadores esperam que Parque do Povo fique lotado; até o dia 10 de julho, serão mais de mil horas de forró

Mais de 100 mil pessoas, hoje, na festa
são joão de cg

n 

Parque do 
Povo abre os 
portões de 
segunda a 
sexta-feira, 
às 18h. Aos 
sábados e 
domingos, 
a abertura 
ocorre às 12h

Amanhã, na Pirâmide do 
PP, acontecerá também o ca-
samento coletivo. A partir 
das 19h, 100 casais estarão 
prontos e convictos para dar 
um “sim” ao seu parceiro ou 
parceira. 

A juíza substituta da Co-
marca de Juazeirinho, Ivna 
Mozart Bezerra Soares, es-
tará presidindo a cerimônia. 
"O Judiciário entra nesse con-
texto para dar a oportunida-
de dessas pessoas realiza-
rem esse sonho. Tem casais 
que já vivem juntos há muitos 
anos e que resolvem formali-
zar essa união. É um ato que 
congrega, ao mesmo tempo, 
uma importância cultural, 
uma relevância social e um 

simbolismo individual para 
os noivos que são beneficia-
dos”, declarou.

Festival de quadrilhas
Hoje à noite também ocor-

re a primeira etapa do Festi-
val de Quadrilhas de Cam-
pina Grande. Se apresentam, 
Expressão Junina, Cestinha 
de Flores, Mistura Gostosa, 
Flor de Lampião e Filhos de 
Campina. Na próxima segun-
da, mais cinco grupos: Mo-
leka 100 Vergonha, Escurrega 
Mai Num Cai, Arraial em Pa-
ris, Rojão do Forró e Baião D2.

Uma estrutura foi mon-
tada dentro da Pirâmide do 
Parque do Povo, com arqui-
bancadas, palco e som para 

Casamento coletivo reúne, amanhã, 100 casais

Giovannia Brito 
gibritosilva@hotmail.com

Atrações
Várias quadrilhas 

juninas se 
apresentam hoje à 
noite na Pirâmide 
do Parque do Povo 

que os dançarinos tenham 
um ambiente adequado. O 
festival acontecerá das 19h 
às 22h.

Estrutura do parque 
Para receber os forrozei-

ros, não só de Campina Gran-
de, mas de todo o Brasil, a es-
trutura da festa inclui cinco 
palcos, camarotes, duas ilhas 
de forró, área para apresen-
tações de quadrilhas, cida-
de cenográfica com réplica 
da Catedral de Nossa Senho-
ra da Conceição, do Cassino 
El Dorado e do Cine Capitó-
lio, barracas, restaurantes, ba-
res, quiosques e uma foguei-
ra cenográfica com 20 metros 
de altura.

Programação de shows no palco principal do Parque do Povo, hoje, terá início às 19h40 e prosseguirá até as 4h da madrugada do domingo

Foto: Codecom/CG

Casais planejam um Dia dos Namorados perfeito 
data especial

Existem muitas histórias 
de amor para serem contadas, 
e cada uma delas encontra um 
jeito de ser única. Com o Dia 
dos Namorados amanhã, os 
casais fazem planos para um 
dia especial, para demonstrar 
o que, diariamente, sentem um 
pelo outro.

Este é o sexto Dia dos Na-
morados de Tomás Vieira e 
Amélia Rodriguez. O primei-
ro, no entanto, foi um pouco 
inusitado. Amigos desde os 
nove anos, Tom e Mel tinham 
16 anos quando decidiram sair 
juntos. Ele conta que, na época, 
“todos os nossos amigos esta-
vam namorando, e a Mel e eu 
estávamos sozinhos. Eles não 
paravam de falar sobre isso, 
então ela e eu resolvemos sair 
juntos, como amigos mesmo, 
só porque não queríamos pas-
sar o dia sem ninguém, quan-
do todo mundo que a gente co-
nhecia tinha uma companhia.” 

Para Tomás, ainda hoje, a 
história arranca sorrisos. “Ho-
nestamente, a gente não espe-
rava. Éramos só duas crianças 
ficando chateadas e insegu-
ras com tanta gente, de repen-
te, rindo porque nunca tínha-
mos tido namorados. A gente 
só não queria ouvir mais nada 
do tipo, e foi um óbvio clichê 
de Sessão da Tarde, porque 
no próximo Dia dos Namora-
dos, nós estávamos juntos de 
verdade.”

Para o dia 12 de junho, To-
más e Amélia costumam fa-
zer presentes, ou planejar algo 
que possam aproveitar jun-
tos. No ano passado, fizeram 
aula de tango. Antes disso, as-
saram biscoitos da sorte, sem 
mostrar ao outro o que tinham 
escrito nas mensagens, para 
que pudessem ir se surpreen-
dendo com as atividades que 
tinham planejado ao longo do 
dia. Para esse ano, já que os 
dois gostam de pintar, com-
praram uma tela para preen-
cherem em conjunto. 

“A Mel e eu raramente tro-
camos presentes, gostamos 
mais de fazer essas coisas jun-
tos. Mas, às vezes, nós planeja-
mos algo, só para pegar o outro 
de surpresa. No ano passado, 
ela me deu um álbum de cola-
gens, todo feito a mão, com fo-
tos nossas”, disse.

No domingo, Tomás pre-
tende dar um presente pareci-
do para ela: “A Mel adora um 
bom clichê, então desenhei os 
momentos mais clichês que ti-

vemos nos nossos anos de na-
moro, desde dançar na chuva, 
até imitar o Jack e a Rose, de Ti-
tanic, em um catamarã.”

Outro casal planejando 
uma atividade diferente é a 
Isabel Fonsêca e a Laura Couti-
nho. Esse é o primeiro Dia dos 
Namorados das duas, que es-
tão juntas há dez meses. Para 
comemorar, elas resolveram 
dividir os custos de uma via-
gem e de um curso básico de 
mergulho.  

“A gente quer que seja má-
gico e único, e uma experi-
ência divertida. Uma coisa 
que nós vamos aprender a fa-
zer juntas”, diz Isabel. “Vai 
ser como aprender a amar”, 
completa Laura. “A gente se 
apaixonou, mas tivemos que 
aprender juntas a fazer dar 
certo. Não é tão simples quan-
to dizer ‘eu te amo’, precisa de 
conversa e dedicação, e a Isa 
e eu estamos muito anima-
das com o que construímos 
juntas.”

A Isabel e a Laura se co-
nheceram na adolescência, 
durante o primeiro período 
da faculdade, quando ambas 
tinham 17 anos. Hoje, com 25, 
nenhuma das duas sabe di-
zer quando o sentimento vi-
rou amor, só que, de alguma 
forma, o carinho sempre es-
teve lá e foi crescendo. “Acho 
que não houve um momento 
específico em que eu me apai-
xonei”, diz Laura. “Um dia, eu 
só estava comendo uma pizza 
com a Isabel e pensei ‘eu amo 
essa mulher’. Simples assim.”

Nalim Tavares 
Especial para a União

Existem também os casais 
mais caseiros, e a Coralina Ba-
tista e o Heitor Cavalcanti, que 
estão juntos há 12 anos, gos-
tam muito mais da ideia de fi-
car em casa do que sair juntos. 
“Eu nunca fui muito de sair”, 
fala Coralina, “sempre gostei 
mais dos momentos confor-
táveis, e o Heitor é bem assim 
também. Por isso, nossos ami-
gos resolveram nos apresentar. 
Eles pensaram que ele e eu fi-
caríamos bem juntos, e a gen-
te se gostou mesmo. Depois de 
anos de leitura e cinema em 
casa, ele só virou para mim e 
perguntou se nós estávamos 
namorando.”

A Cora e o Heitor não fa-
zem grandes planos para 
amanhã. “Aproveitamos nos-
sos momentos juntos todos os 
dias e, quando a vontade de fa-
zer alguma coisa nova surge, 
a gente conversa, vai lá e faz. 

Não temos essa coisa de espe-
rar por um ‘dia especial’ para 
fazer planos”, explica Cora. Se-
gundo ela, no domingo, os dois 
vão fazer o que mais gostam: 
“Vamos escolher filmes ruins, 
montar uma playlist para cozi-
nhar, um de nós vai escolher 
um livro para ler para o outro, 
e vamos passar o dia em casa, 
inventando coisas para fazer 
com meias combinando”.

Apesar das diferentes for-
mas de comemorar o Dia dos 
Namorados, se há algo em que 
os três casais concordam é que 
a programação e os presentes 
não são importantes. “O me-
lhor é passar o dia com quem 
a gente ama”, conta Tomás. “Eu 
vejo a Amélia todos os dias, e 
sempre que eu acordo e sei que 
ela vai estar lá, é a melhor sen-
sação do mundo... Amar não é 
nem um pouco simples, mas 
não é nada difícil também. É 

aquele clichê da escolha diá-
ria, que os dois fazem juntos.”

“Sempre ouvi as pessoas à 
minha volta dizendo que que-
riam um amor de filme, cheio 
de emoção, mas eu nunca quis 
uma coisa assim”, Coralina co-
menta. “Gosto muito de Can-
ção do Amor Sereno, da Lya 
Luft. ‘Quero que o meu amor 
te seja leve’. E o que mais eu po-
deria pedir? Me sinto em paz 
com o Heitor”.

“Amar exige muita respon-
sabilidade”, diz Laura. “Con-
versar às vezes é difícil, mas 
é necessário. A Isa e eu somos 
pessoas muito diferentes que 
querem muito ficar juntas, e 
nós escolhemos lutar por isso. 
Não é fácil, mas estar com ela 
não dói. Pelo contrário, me 
acalma. Presentes não são ne-
cessários, nada é mais precio-
so do que estar bem com quem 
a gente ama”.

Preferência por momentos caseiros
Da troca de presentes a programas inusitados, ou caseiros, o importante é estar do lado de quem se ama

Foto: Pixabay

“A gente quer 
que seja mágico 
e único, e uma 
experiência 
divertida

Izabel Fonsêca
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Curtas
Suspeito de assaltos e 
sequestro é identificado 

Um homem identificado apenas por “Buiú” foi 
preso ontem, em Campina Grande, no bairro da Li-
berdade. O suspeito, segundo a polícia, é aponta-
do como suspeito de cometer uma série de roubos 
e assaltos na cidade. No início dessa semana, uma 
câmera de segurança flagrou “Buiú”, em compa-
nhia de um parceiro, quando sequestraram um ho-
mem no momento que saía de um estabelecimento 
comercial, no bairro do Cruzeiro.

A prisão de “Buiú” ocorreu após um minucioso 
trabalho investigativo pelos policiais da Delegacia 
de Roubos e Furtos de Campina Grande, sendo 
conduzido para a Central de Polícia Cívil, no bairro 
do Catolé, onde foi ouvido permanecendo à dispo-
sição do Poder judiciário. O delegado Demétrius 
Patrício orienta as pessoas que tenham sido vítima 
de “Buiú”, que compareçam à delegacia para o 
reconhecimento do suspeito.

Polícia procura dupla que 
roubou carro dos Correios

A Polícia Civil está analisando imagens de 
uma câmera de segurança que flagrou o mo-
mento que dois homens abordaram um veículo 
de entrega dos Correios e levaram todas as 
encomendas. O veículo usado pela dupla de me-
liantes foi um Fox prata. O assalto foi registrado 
na quinta-feira (9), no bairro do Bessa, em João 
Pessoa. O motorista da empresa, logo que esta-
cionou, foi surpreendido pelos assaltantes, um 
deles de arma em punho, que ordenou para que 
ele descesse do veículo e abrisse o porta-malas 
do carro. Assim, fizeram a “limpa”, sendo obser-
vados pelo funcionário, que nada pode fazer. As 
mercadorias foram acondicionadas na mala e no 
banco traseiro do Fox prata. Logo após os bandi-
dos deixarem o local, a Polícia Militar foi aciona-
da, realizou diligências, no entanto, nem a dupla, 
nem o veículo foram localizados. Não foi divulga-
do qual foi o material levado pelos assaltantes.

Homens são assassinados 
dentro de bar, em Monteiro

A Polícia Civil de Monteiro está investigando 
um duplo assassinato ocorrido na madrugada de 
ontem, em um bar, na Zonal Rural, às margens da 
BR-110, no Cariri paraibano. As duas vítimas foram 
identificadas apenas por Aderivaldo e Sussa. 

No início da madrugada, a Polícia Militar foi in-
formada que teriam sido encontradas duas vítimas 
fatais às margens da BR-110. 

De acordo com informações José Suerdo, o “Sus-
sa” teria esfaqueado Aderivaldo dentro do banhei-
ro do bar Recanto Verde, às margens da BR-110. A 
motivação do crime, segundo testemunhas, seria 
uma dívida de Aderivaldo com o filho de Sussa. Os 
autores do espancamento não foram identificados.

PM prende dupla com várias 
roupas furtadas de loja

Uma dupla suspeita de furtar roupas de uma 
loja no centro da cidade de Patos foi presa, nessa 
sexta-feria (10), por guarnições da Polícia Militar.

O primeiro suspeito, de 31 anos, foi localizado 
e detido na Rua da Baixa, onde tentou se desfazer 
de uma mochila de couro e uma sacola contendo 
objetos do furto. 

Em segunda os policiais conseguiram deter 
uma adolescente de 17 anos, que foi localizada nas 
proximidades da Praça do CEPA, Centro da cida-
de, em posse de outra parte dos produtos do furto, 
ainda com a etiqueta da loja. 

O terceiro suspeito conseguiu evadir-se não 
sendo localizado, mas já foi identificado. Contra a 
adolescente os policiais detectaram um mandado 
de busca e apreensão expedido pela 7a Vara da 
Comarca de Patos. O casal foi apresentado na 
Delegacia de Polícia Civil, em Patos.
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Roupas furtadas da loja, em Patos, foram recuperadas

Ministro entendeu que empresário agiu com total imprudência e negligência

Motorista tem novo pedido 
de habeas corpus negado

acidente no retão

Fotos: Ascom/DRE

Na véspera de completar 
nove meses que se encontra 
foragido por conta do vio-
lento acidente que provocou 
a morte do motoboy Kelton 
Marques, o empresário Ruan 
Ferreira de Oliveira (Ruan 
Macário) teve mais um pedi-
do de habeas corpus impetra-
do pela defesa. Nessa quin-
ta-feira (9) o ministro Jesuíno 
Rissato, do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), rejeitou a peti-
ção alegando que “não se vis-
lumbra a existência de qual-
quer flagrante de ilegalidade 
passível de ser sanada pela 
concessão da ordem de ha-
beas corpus”.

Ruan Macário está fora-
gido desde a madrugada de 
11 de setembro do ano passa-
do após provocar o violento 
acidente, na avenida Flávio 
Ribeiro Coutinho (Retão de 
Manaíra), em João Pessoa. O 
carro que dirigia colidiu con-
tra a moto de Kelton Marques, 
causando a morte do moto-
boy que estava trabalhando 
e no momento retornava para 
sua residência.

O causador do acidente já 
tentou o habeas corpus, tan-
to na Justiça paraibana como 
no STJ, não conseguindo êxito 
e, mesmo com prisão preven-
tiva decretada, ele continua 
foragido, completando, hoje, 
o nono mês que se encontra 
desaparecido. Na sua decisão 
o ministro Rissato considera 
que Ruan agiu com total im-
prudência e negligência, con-
duzindo o automóvel a mais 
de 160 km/h. 

a colisão do carro de Ruan 
com a moto foi registrada por 
uma câmera instalada no veí-
culo do empresário, cujo ve-
locímetro marcava 163km no 
exato momento da batida. O 
carro, descontrolado, foi de 
encontro ao muro de um pré-
dio daquela avenida.

a Secretaria de adminis-
tração Penitenciária está par-
ticipando, desde ontem, do 
esquema implantado pelo 
Governo do Estado para ga-
rantir a segurança dos fre-
quentadores do Parque do 
Povo, local do Maior São 
João do Mundo, em Campi-
na Grande. De acordo com 
o secretário João alves de 
albuquerque, os presos dos 
regimes aberto, semiaber-

to, livramento condicional e 
aqueles que estejam com me-
didas cautelares, estão sendo 
monitorados. 

João alves salientou que 
equipes da Secretaria de ad-
ministração Penitenciária 
estão fazendo a fiscalização 
desses apenados para que 
eles cumpram as medidas 
que lhes foram impostas pela 
Justiça - restrições de circula-
ção, locais e horários que po-

dem transitar. E, no Parque 
do Povo os policiais penais es-
tarão monitorando para evi-
tar a presença de apenados 
naquela área.

Para João alves de albu-
querque, as ações das For-
ças de Segurança na Opera-
ção São João, em Campina 
Grande, são de fundamental 
importância para a seguran-
ça dos paraibanos e dos tu-
ristas. “Trata-se de uma ação 

integrada envolvendo a Polí-
cia Militar, Polícia Civil, Cor-
po de Bombeiros e a Polícia 
Penal. Com a integração dos 
agentes públicos de seguran-
ça utilizando moderna tec-
nologia o Governo do Esta-
do transmite sensação maior 
de segurança aos cidadãos. 
Igualmente aos demais, os 
policiais penais estão engaja-
dos nesse trabalho preventi-
vo e ostensivo”.

Policiais penais estão realizando monitoramento no Parque do Povo para evitar a presença de detentos no Maior São João do Mundo

Foto: Ascom/Seap

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Em mais uma ação de 
combate ao tráfico de dro-
gas, policiais da Delegacia de 
Repressão a Entorpecentes 
da capital, prenderam quatro 
pessoas e apreenderam ma-
conha, crack, haxixe e cocaí-
na, além de embalagens para 
acondicionar as drogas e cer-

ca de R$ 2 mil em espécie.
a prisão do quarteto e 

apreensão da droga aconte-
ceram no final da tarde de 
quinta-feira (9), no bairro da 
Torre, em João Pessoa. a ope-
ração foi denominada de Vila 
da Gama, por causa do nome 
do local onde ocorria o tráfi-

co. O delegado Bruno Victor, 
titular da DRE, informou que 
R.C.V, 24 anos; P. C. M, 18; G. 
S.S, com 21 e M.E.M, de 20 
anos, foram alvos da opera-
ção. Na delegacia o grupo foi 
autuado em flagrante como 
incurso nos arts. 28, 32 e 33 
da Lei de Drogas.

Quatro pessoas são flagradas com 
crack, haxixe, maconha e cocaína

tráfico

Os quatro detidos pela polícia estavam negociando entorpecentes livremente no bairro da Torre

agentes da Delegacia de 
Crimes contra o Patrimônio 
de João Pessoa prenderam, na 
manhã de ontem, o segundo 
suspeito de participar do as-
salto a uma joalheria, no bair-
ro de Mangabeira, Zona Sul 
da capital, no início da tarde 
dessa quarta-feira (8). José an-
driel, de 21 anos, foi localiza-
do em sua residência, no Bair-
ro dos Novais. Todas as joias 
roubadas foram recuperadas 
pela Polícia Militar.

Câmeras de segurança da 
loja flagraram o momento que 
três homens invadiram a loja 
Jampa Joias, mas o que eles 
não esperavam é que no lo-
cal se encontrava um policial 
militar à paisana e houve rea-
ção. O trio conseguiu se apo-
derar de várias joias e outros 
equipamentos, além de celu-
lares de quem estava no local.

Na troca de tiros um dos 
suspeitos foi baleado e socorri-
do para o Hospital de Trauma. 

Guarnições do 5o BPM inicia-
ram perseguição e localizaram 
o carro onde os outros dois sus-
peitos estavam. a dupla aban-
donou o carro, que também 
havia sido tomado por assalto, 
com o material roubado. 

O delegado João Pau-
lo amazonas disse que José 
andriel já tem antecedentes, 
tem um mandado de prisão 
por participação no assalto 
a uma loja localizada na BR-
230, estrada de Cabedelo.

Suspeito de participar de assalto a 
joalheria é preso em João Pessoa

mais um

Polícia Penal participa da Força de Segurança
Parque do Povo



8    A UNIÃO –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 11 de junho de 2022 EDIÇÃO: Clóvis Roberto
EDITORAÇÃO: Ulisses DemétrioParaíba

O Departamento Esta-
dual de Trânsito da Paraíba 
(Detran-PB) realizará nesta 
segunda-feira (13), o segun-
do leilão de veículos 2022, às 
9h, exclusivamente na mo-
dalidade on-line. Estão dis-
poníveis 384 veículos oriun-
dos de infração de trânsito. 
O próximo leilão está pre-
visto para julho.

Para participar do leilão, 
basta a pessoa acessar o site  
www.vlleiloes.com.br, rea-
lizar o cadastro e ofertar os 
lances via internet, acompa-
nhando os lances de tercei-
ros. O critério de julgamento 
é o maior lance por lote. Se-
rão leiloados carros e motos, 
cujos valores variam entre R$ 
100 e R$ 27.500. Os lotes são 
classificados como veículos 
conservados, sucatas apro-
veitáveis e sucatas aprovei-
táveis com motor inservível.

De acordo com o presi-
dente do leilão, Rafael Mi-
randa, a meta é esvaziar o 
pátio do Detran-PB, pois o 
acúmulo de veículos favo-
rece a proliferação do mos-
quito da Dengue. “Como os 
veículos estão em área aber-
ta, além de ficarem sujeitos a 
fatores externos, como chuva 
e sol, favorece o aparecimen-
to do Aedes aegypti, tornan-
do-se um problema de saúde 
pública”, explicou.

O veículo poderá ser res-
tituído ao proprietário até o 
último dia útil anterior à re-
alização da sessão do leilão, 
desde que quitados os débi-
tos e regularizado o fato que 
ensejou a apreensão. Mas se 
o veículo não for arremata-
do na segunda-feira, o pro-
prietário ainda terá chance 
de recuperá-lo, desde que 
cumpra os procedimentos 
legais.

 O arrematante do veícu-
lo conservado deverá trans-
feri-lo para o seu nome no 

Negociação de carros e motos será no formato on-line e o objetivo é esvaziar o pátio do órgão de trânsito

Detran-PB vai leiloar 384 veículos
na segunda-feira

Valores
Leilão disponibilizará 

carros e motos com 
lotes classificados 

como veículos 
conservados, sucatas 

aproveitáveis e sucatas 
aproveitáveis com 

motor inservível, cujos 
valores variam 

de R$ 100 
a R$ 27.700

prazo máximo de 30 dias, 
contados a partir da data de 
liberação, só podendo cir-
cular depois que o veículo 
estiver todo regularizado. 
“O novo proprietário paga-
rá apenas o licenciamento do 
Corpo de Bombeiros, o IPVA 
proporcional ao mês que foi 
arrematado e a documenta-
ção do veículo”, informou 
Rafael Miranda. As multas 
de trânsito serão cobradas do 
antigo proprietário. 

Caso o arrematante não 
pague o preço do bem ar-
rematado e os 5% devidos 
ao leiloeiro no prazo de 10 
dias, a arrematação ficará 
cancelada.

Requisitos
Não poderão participar 

do leilão, pessoas menores 
de 18 anos; funcionários do 
Detran-PB e empregados ou 
proprietários dos depósitos 
onde se encontram armaze-
nados os lotes apregoados.

 Para estar apto a partici-
par do leilão, os interessados 
deverão preencher alguns 
pré-requisitos: Estar com o 
CPF/CNPJ em situação re-
gular junto à Receita Federal, 
bem como o endereço atuali-
zado, no caso de pessoas fí-
sicas e pessoas jurídicas com 
registro estadual.

arboviroses

PB amplia ‘Alô Saúde’ para 
tirar dúvidas da população

Na próxima segunda-fei-
ra, a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES-PB), por meio da 
Escola de Saúde Pública (ESP
-PB), amplia o “Alô Saúde”. O 
serviço de atendimento tele-
fônico, criado em abril deste 
ano, passa a tirar dúvidas so-
bre as arboviroses (dengue, 
zika e chikungunya) e con-
tinua recebendo demandas 
sobre as síndromes gripais.

O número para contato 
também teve alteração: 0800 
083 0010. O interessado deve 
ligar para ser atendido por 
médicos que tirarão todas 
as dúvidas e darão as orien-
tações sobre as condutas ne-
cessárias ou qual serviço de 
saúde que deverá ser procu-
rado, se for o caso. O serviço 
poderá ser acessado de qual-
quer localidade.

“Temos visto esse cená-
rio bem preocupante das ar-
boviroses na Paraíba quan-
do percebemos que só nos 
primeiros meses de 2022 ti-
vemos um número mais de 
três vezes maior do que o to-
tal de casos em 2021. Com o 
‘Alô Saúde’ os usuários po-
derão ter as informações ne-

cessárias em casa e a procu-
ra por atendimento médico 
presencial será ou não indi-
cada, evitando as longas filas 
de espera e aglomerações nos 
serviços de saúde”, afirmou o 
diretor-geral da ESP-PB, Feli-
pe Proenço.

Dados 
De acordo com dados da 

Secretaria de Estado da Saú-
de (SES-PB), foram registra-
dos 28.389 casos prováveis de 
arboviroses desde janeiro até 
agora, sendo 16.844 de den-
gue, 10.944 de chikungunya 
e 601 de zika.

 
Qualificação  

Na próxima segunda-fei-
ra (13), a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES-PB), por meio 
da Escola de Saúde Pública 
(ESP-PB) promove uma aula 
on-line sobre manejo clínico 
das arborviroses na atenção 
básica. A atividade, destina-
da preferencialmente a mé-
dicos e enfermeiros que atu-
am na atenção básica, é um 
dos encaminhamentos da 
Sala de Situação ativada no 
final do mês de maio.

Saúde reforça importância dos 
testes do pezinho e da linguinha

triagem neonatal

Nos primeiros dias de 
vida, Isaque foi com a mãe 
até o Banco de Leite Ani-
ta Cabral, em João Pessoa. 
No colo dela mesmo, foi co-
letado o sangue para fazer 
o teste do pezinho. A pica-
da no calcanhar, o fez cho-
rar, mas, logo foi acalenta-
do pela mãe. Ela sabe que 
o exame é para o bem do 
bebê e de toda a família. “É 
muito importante para que 
a gente fique ciente de pro-
blemas futuros que possam 
vir a acontecer com a crian-
ça”, falou Thacielly Aquino.

Por sua vez, Dominique 
fez o teste da linguinha. “É 
para o bem-estar da crian-
ça e uma forma de proteger 
o filho, desde muito peque-
no”, disse a mãe, Palloma 
Natasha.  

Ambas as mães estão 
certíssimas. Os dois testes 
servem para diagnosticar, 
de forma precoce, doenças 
ou problemas que possam 
se manifestar futuramen-
te. No mês de junho é co-
memorado o dia dos dois 
testes. No último dia 6, foi 
o Dia Nacional do Teste do 
Pezinho e, no próximo dia 
20, será o Dia Nacional do 
Teste da Linguinha. A Se-
cretaria de Estado da Saú-
de (SES), aproveita as datas 
para reforçar a importância 
dos exames oferecidos, gra-
tuitamente. 

O médico e coordena-
dor do serviço de referên-
cia de triagem neonatal da 
Paraíba, Tiago Oliveira, ex-
plicou que a criança nas-
ce bem, sem sintomas e so-
mente no teste bioquímico 
no sangue é que vai conse-
guir diagnosticar a doen-
ça. “É bom destacar que to-
das as doenças detectadas 
no teste do pezinho têm tra-
tamento. Daí a importân-
cia do diagnóstico precoce 
que vai possibilitar desco-
brir e tratar”, ponderou. 

Resultado 
do exame sai 
em 30 dias

Em 30 dias, sai o resultado 
do teste do pezinho. “A maio-
ria dá normal e os que dão po-
sitivo as famílias são convoca-
das, urgentemente, para uma 
segunda coleta, no Complexo 
Pediátrico Arlinda Marques. 
Cada doença tem um fluxo 
próprio, orientado pelo Minis-
tério da Saúde. Muitos testes 
que dão alterados na primeira 
coleta, quando é feita a segun-
da, dão normais. Nestes casos, 
damos alta e a família é tran-
quilizada. Se o segundo teste 
der alterado, é iniciado o tra-
tamento e feito o acompanha-
mento no Arlinda”, explicou o 
médico.

Já o teste da linguinha 
avalia o frênulo da língua ou 
freio lingual, em recém-nasci-
do, sendo importante no diag-
nóstico precoce de problemas 
envolvendo fala, mastigação e 
deglutição da criança. A reco-
mendação é que o exame seja 
feito em até 30 dias de vida, 
preferencialmente entre os 
sete primeiros dias, porém, 
caso o recém-nascido já tenha 
mais de um mês, o exame deve 
ser realizado o mais rapida-
mente possível. O exame é fei-
to por um fonoaudiólogo e, 
quando detectado algum pro-
blema, geralmente é resolvido 
no dentista cirurgião. 

O teste do pezinho, que 
deve ser feito entre o terceiro e 
quinto dia de vida do recém-
nascido, é realizado nos pos-
tos de coleta dos municípios. 
Atualmente, são 227 postos de 
coleta distribuídos em 178 mu-
nicípios. Ainda é realizado nas 
maternidades onde também 
fazem o teste da linguinha. 

O Banco de Leite Anita Ca-
bral é referência na realização 
do teste do pezinho, além de 
ser o responsável pelas capa-
citações das equipes de saúde 
de todos os municípios parai-
banos que dispõem de pro-
fissionais para a realização 
da triagem neonatal biológi-
ca. Ainda realiza o teste da 
linguinha e oferece consul-
tas pediátricas. “A ideia é que 
num só lugar os bebês façam 
os dois testes e passem pela 
avaliação pediátrica”, disse a 
diretora-geral do Anita Cabral, 
Thaíse Ribeiro.

• Lacen-PB faz a triagem de 10 doenças

O material coletado para o teste do pezinho é enviado 

para o Laboratório Central de Saúde Pública da Pa-

raíba - Lacen-PB, que atualmente faz a triagem de 10 

doenças: 

• Fenilcetonuria (danos cerebrais, deficiência intelec-

tual ou convulsões); 

 

• Hipotireoidismo congênito (desenvolvimento ósseo 

comprometido, dificuldade respiratória); 

 

• Hiperplasia adrenal congênita (vômito, diarreia, hi-

poglicemia, choque e risco de morte);

 

• Deficiência de biotinidase (atraso de crescimento, 

convulsões, problemas respiratórios e de pele, perdas 

de audição e visão, infecções repetidas); 

 

• Fibrose cística (tosse que não passa, pneumonia, 

diarreia e dificuldade para ganhar peso e estatura); 

 

• Hemoglobinopatias (dor de cabeça, tontura, náusea, 

respiração irregular, manchas na pele, fadiga, palidez 

anormal; dores ósseas, icterícia); 

 

• Deficiência de G6PD (amarelecimento da pele e da 

parte branca dos olhos, urina escura e, às vezes, dor 

lombar ou abdominal); 

 

• Galactosemia (diarreia, perda de apetite, icterícia, 

náusea e vômito, irritabilidade, pouco ou nenhum ga-

nho de peso); 

 

• Ttoxoplasmose congênita (cabeça pequena, inflamação 

do cérebro, icterícia, fígado e baço aumentados, inflama-

ção do coração, pulmões ou olhos, erupção cutânea); 

 

• Leucinose (dificuldade de sucção, vômito, desidrata-

ção, perda de peso, crises convulsivas e sinais de ede-

ma cerebral).

Serviço

Período
O teste do pezinho deve 
ser feito entre o terceiro 
e quinto dia de vida do 

bebê. A Paraíba tem 227 
postos em 178 municípios

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com

n 

Multas de 
trânsito dos 
veículos 
leiloados 
serão 
cobradas 
do antigo 
proprietário

Detran-PB planeja realizar mais um leilão de carros e motos em julho; este ano, um pregão já aconteceu

Foto: Clóvis Roberto

Foto: Secom-PB

Teste do pezinho permite diagnosticar precocemente várias doenças
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Declamação, perfor-
mance poética com 
espetáculo musical 
sobre o poeta Zé da 

Luz e mesa de glosa são algu-
mas atividades que integram a 
programação que será realizada 
hoje, a partir das 16h, na Taberna 
Cultural, na cidade de Itabaiana, 
conhecida como a “Rainha do 
Vale”, com o objetivo de marcar 
o lançamento do projeto ‘Encan-
ta Cordel’, que é patrocinado pelo 
Fundo Nacional de Cultura, atra-
vés do Instituto Cultural Vale. Na 
ocasião, também será disponibili-
zada a exposição virtual Univer-
sos do Cordel: Do Feminino a Cultura 
Popular, do xilogravurista Marce-
lo Soares, que poderá ser aprecia-
da através do site oficial da inicia-
tiva (www.encantacordel.com.
br). Todas as ações serão gratui-
tas e estarão voltadas ao público 
infantojuvenil da rede pública de 
ensino e para as pessoas que se 
interessarem.

“Esse foi o único projeto da 
Paraíba aprovado no primeiro 
edital do Instituto Cultural Vale, 
em 2020, e cujo escopo é a litera-
tura de cordel. O objetivo é de-
senvolver ações de salvaguarda 
para o cordel, para que se forta-
leça”, disse Kennya Queiroz, da 
coordenação do projeto na Paraí-
ba e Pernambuco. Como o proje-
to tem cunho itinerante, ela infor-
mou que, depois de Itabaiana, a 
programação seguirá para as ci-
dades de São José do Egito (PE), 
de 18 a 21 de junho; Matureia (PB), 
de 22 a 25 de junho; Teixeira (PB), 
de 26 a 1º de julho, e em dois mu-

nicípios do estado do Maranhão, 
Bacabeira e Santa Rita.

Além da alcunha de “Rainha 
do Vale”, a cidade de Itabaia-
na também é conhecida por ser 
berço de grandes artistas que 
são expoentes não apenas na li-
teratura de cordel, como da cul-
tural em geral, a exemplo do 
Mestre Sivuca (1930-2006), mo-
tivos que levaram os envolvidos 
na realização do evento para ser 
escolhida o palco do lançamen-
to do projeto. “Itabaiana tem 
papel importante nessa área de 
autores cordelistas e é muito in-
teressante existir a Academia do 
Cordel do Vale do Paraíba”, co-
mentou Queiroz.

A programação de lançamen-
to começa às 16h, na Taberna Cul-
tural, com a apresentação do pro-
jeto ‘Encanta Cordel’. Na ocasião, 
estarão presentes, como convi-
dados, o presidente da Acade-
mia do Cordel do Vale do Paraí-
ba (ACVPB), o poeta e cordelista 
Marconi Araújo, além de outros 
três membros dessa entidade: o 
poeta e ator Sander Lee, a poeti-
sa e mestra em educação Anne-
cy Venâncio e a poetisa e mestra 
em artes Claudete Gomes; o poe-
ta e professor, Raniery Abrantes, 
além do produtor cultural e ator 
Edgles Gonçalves.

Em seguida, a partir das 
16h45, será iniciada mesa de glo-
sas que vai debater o tema “O 
cordel como Patrimônio Cultu-
ral”, com mediação de Claudete 
Gomes e participações dos poe-
tas Antônio Marcos Gomes Mon-
teiro, Annecy Bezerra Venâncio, 
Raniery Dantas Abrantes e Ben-
to Carvalho de Lima Filho. Na se-
quência, às 17h30, apresentação 
do espetáculo Zé da Luz em Sopros 
Poéticos, com participações do de-
clamador Ed Gonchá, a flautista 
Mileni de Fátima e o acordeonis-
ta Paulo Rodrigues.

A programação continuará 
às 18h, com a realização do ‘Café 
com Prosa’ e as participações das 
poetisas Renali Oliveira e Maria 
Dalva Silva Mendonça e, na oca-
sião, haverá gravação de depoi-
mentos com quem trabalha com 
o cordel e o microfone vai estar 
aberto para quem quiser fazer 
declamação. “Esses depoimentos 
que serão gravados vão estar, pos-
teriormente, como repositório no 
site do projeto, para servir como 
difusão de saberes”, disse Kenn-
ya Queiroz, acrescentando que o 
evento será encerrado a partir das 
21h30, com apresentação do Gru-
po Forró Carrité.

Programação gratuita tem ações 
como performance poética com 
espetáculo musical, declamação, 
mesa de glosa e exposição virtual

‘Encanta Cordel’ é 
lançado em Itabaiana

Cultura popular

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Através do QR Code 
acima, acesse o site 
oficial do ‘Encanta 

Cordel’

Será apresentada ao públi-
co a exposição Universos do Cor-
del: Do Feminino a Cultura Popular, 
que reúne 30 obras do xilogra-
vurista pernambucano e radi-
cado na Paraíba, Marcelo Soa-
res. “Trata-se de um dos nomes 
mais importantes da xilogravu-
ra e artista reconhecido no Dos-
siê de Registro para Avaliação e 
Pertinência do Cordel como pa-
trimônio cultural brasileiro, ela-
borado pelo Centro Nacional do 
Folclore e Cultura Popular. 

Das 30 obras da exposição, 
que neste sábado vai estar dis-
ponível apenas no formato on-li-
ne, 29 são xilogravuras e a outra 
é uma peça de madeira talhada 
da obra Tocador de Pífano, base da 
xilogravura”, contou a coordena-
dora. “A partir da próxima etapa, 
em Pernambuco, essa exposição 
será física e o visitante poderá 
ver essa peça de madeira. Mas 
quem é deficiente visual poderá 
tocá-la, para que tenha uma ex-
periência tátil e imaginar, pois a 

intenção é de inclusão”, apontou 
Kennya Queiroz.

A iniciativa ‘Encanta Cor-
del’ também inclui oficinas so-
bre produção cultural e cordel, o 
cordel na escola, mídias sociais 
e cordel e arte educação: práti-
cas estilo xilo, cujas inscrições 
estão disponíveis no site do pro-
jeto, bem como visitas dos mes-
tres detentores do saber às esco-
las e, ainda, a compra e doação 
de cordéis para bibliotecas pú-
blicas municipais.

Exposição está disponível no site do evento

“Esse foi o 
único projeto 
da Paraíba 
aprovado 
no primeiro 
edital do 
Instituto 
Cultural Vale, 
em 2020, e 
cujo escopo 
é a literatura 
de cordel. 
O objetivo é 
desenvolver 
ações de 
salvaguarda 
para o cordel, 
para que se 
fortaleça

Kennya Queiroz

Um dos 
homenageados 
no evento é o 
xilogravurista 
pernambucano 
radicado na 
Paraíba Marcelo 
Soares, artista 
reconhecido no 
Dossiê de Registro 
para Avaliação 
e Pertinência 
do Cordel como 
patrimônio 
cultural 
brasileiro
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‘Universos do Cordel: Do Feminino a Cultura Popular’ reúne 30 obras 
de Marcelo Soares, responsável pela ilustração de centenas de capas 
de folhetos de cordel, além de ser poeta, cordelista, editor, desenhista, 
compositor, intérprete e arte-educador
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Namoro de antigamente
Nos meus tempos de ado-

lescente, aí pelos anos 50 do sé-
culo passado, namoro era coisa 
muito séria e nem todo mun-
do tinha coragem de se meter 
num. Começava pelo fato de 
que rapazes e moças, quando 
moravam no mesmo bairro, se 
conheciam pelo nome e pelas re-
ferências familiares, aí incluída, 
por obrigação, se os pais eram 
bem casados. A moça escolhi-
da não podia ser “falada”, mui-
to menos ter passado por mais 
de uma mão, ou seja, ter tido, no 
máximo, uma relação não mui-
to “chegada” era condição para 
se começar um bom namoro, da-
queles do tipo “pra casar” e não 
“pra que é?”.

O primeiro passo para se dar 
o namoro era pesquisar se a jo-
vem escolhida não tinha namo-
rado firme. Em seguida, satis-
feita aquela condição descrita 
acima (boa família) era seguir-
lhe os passos, sem aparentar 
muito interesse, mas fazendo-se 
notado e, se possível, elogiado 
por alguma colega da pretendi-
da, em outras palavras por uma 
gentil alcoviteira.

A etapa seguinte, talvez a 
mais difícil do processo inicial, 
era a de propor-lhe o acompa-
nhamento. Era o chamado ato 
de “encostar”.Deixem-me expli-
car melhor: a gente dava em cima 
da moça, cercava-lhe o caminho 

para, na ocasião mais propícia, 
dizer-lhe quase ao ouvido:

– Posso lhe acompanhar?
Era uma pergunta perigosa 

e nevrálgica, nem sempre bem 
digerida pelas jovens cobiçadas. 
Há casos daquela época em que 
meninas abordadas, não que-
rendo iniciar o relacionamento 
proposto, simplesmente respon-
diam ao interlocutor:

– Por acaso eu sou enterro pro 
senhor me acompanhar?

Se a resposta fosse o silêncio 
ou a mais comum “você já não 
está me acompanhando?” o man-
cebo podia ir em frente porque o 
negócio proposto começava a to-
mar forma de namoro.

Esse namoro propriamen-
te dito apresentava os primeiros 
sustos na saída da Igreja, após a 
missa. Os dois, lado a lado, con-
versando sem olhar diretamente 
um para o outro, ele com vontade 
de roçar o braço no braço dela, ela 
em guarda para evitar qualquer 
gesto mais ousado, ambos com 
um medo danado de, de repen-
te, aparecer alguém mais conhe-
cido e fuxiqueiro bastante para 
denunciar ao pai da moça aquele 
encontro ainda proibido.

Se o namoro já durava algu-
mas semanas, com a cumplici-
dade de alguns que ajudavam a 
desenvolver aquela relação, o cui-
dado agora era o lugar de se en-
contrarem. Não podia ser em lo-

cal muito escuro (não por medo 
de assaltos, isto não existia), nem 
em praça muito frequentada – o 
que podia aumentar o risco da 
notícia chegar à casa da moça.

Depois do primeiro mês, co-
meçava o trabalho do “pegar”, 
isto é, o rapaz (naquele tempo 
a iniciativa era sempre do ho-
mem), como sem querer e que-
rendo, deslizava suavemente a 
sua mão (cheirosa e bem lava-
da) sobre a mão da moiçola e, 
se não houvesse resistência, da-
va-lhe um aperto, daqueles bem 
amorosos. Continuava o alisado 
e, ato contínuo, ainda sem resis-
tência, enlaçavam-se os dedos e 
aí, certamente, acontecia o pri-
meiro grande tesão.

As atividades seguintes 
são de todos, conhecidas. Bei-
jos na face, mão no ombro, mão 
na cintura e, quando possível, 
mão resvalando em pequeninos 
seios de uma donzela arfante e 
sequiosa de carinho.

O primeiro beijo na boca, 
quando o namoro não acabava 
antes, só acontecia depois do 5° 
ou 6° mês, após um período de 
intensa preparação, que incluía 
cuidado com o local e a hora e, 
principalmente, com a reação da 
namorada que devia estar pron-
ta para aquele evento.

Outras carícias mais íntimas 
não cabem nesta crônica e ficam 
por conta da imaginação de cada 

um. Seguramente elas se davam 
e eu (por experiência própria) sei 
como era bom, sobretudo quan-
do adornadas por uma saudá-
vel e bem cuidada cumplicidade 
que só os namoros de antigamen-
te possuíam.

Por falar em possuir, praticar 
este verbo naquele outro sentido, 
à época, nem pensar...

E, para terminar: naquele 
tempo todos os dias eram dias 
dos namorados e não somente 
como ocorre atualmente – no dia 
12 de junho que, aliás, será come-
morado amanhã!

Espontão e o Rosário
O espontão é uma dança guer-

reira que acompanha a procissão e 
festa de Nossa Senhora do Rosário 
no Nordeste. O nome deriva de uma 
lança curta utilizada na dança e que 
era usada como distintivo por sar-
gentos de infantaria francesa e ita-
liana até fins do século 17. Um grupo 
de negros percorre as ruas da cidade 
ao som forte de tambores. Conduzin-
do uma bandeira, espontões e uma 
lança, esta nas mãos do chefe, o ca-
pitão-da-lança. Defronte às residên-
cias, o grupo faz sua coreografia: agi-
ta a lança e os espontões dão saltos e 
recuos. Não existe canto pois se tra-
ta de um bailado de guerra.

Essa dança é muito praticada na 
Paraíba e Rio Grande do Norte, sem-
pre presente nas festividades dedica-
das a Nossa Senhora do Rosário em 
cidades do Seridó e Sertão da Paraí-
ba. Praticada por homens que com 
suas lanças, em coreografias sincro-
nizadas, simulam ações em guerras. 
O líder do grupo, chamado de capi-
tão-da-lança, conduz a lança grande, 
os movimentos de saltos, recuos, de-
fesas, ataques em movimentos que 
carecem de destreza e capacidade 
de improviso. As nossas bandas ca-
baçais, com as adaptações necessá-
rias, são utilizadas durante a execu-
ção da dança, em algumas cidades 
nordestinas. As decorações das lan-
ças e das bandeiras expressam o es-
toque ilimitado de criatividade dos 
artesãos e das artesãs. 

A devoção a Nossa Senhora do 
Rosário é uma das mais antigas na 
história da Igreja Católica e há re-
gistros de que a primeira aparição 
da santa teria sido registrada em 
1208, a São Domingos de Gusmão, 
fundador da Ordem dos Dominica-
nos. A festa em honra à santa é sem-
pre comemorada em todo o mundo 
no dia 7 de outubro.

Nossa Senhora teria aconselha-
do São Domingos a rezar o rosário 
como forma de conversão da hu-
manidade. Por causa do ocorrido, 
a Igreja teria lhe dado o título de 
Apóstolo do Santo Rosário e a de-

voção ao rosário começou a se es-
palhar pela França.

A data escolhida para celebrar 
Nossa Senhora do Rosário remete 
à Batalha de Lepanto, ocorrida em 
1571, quando uma esquadra de na-
vios da Liga Santa derrotou o Impé-
rio Otomano, no largo de Lepanto, 
na Grécia. Naquele dia, cristãos re-
citavam o rosário, e através da inter-
cessão de Maria, alcançaram a vitó-
ria. (Sandra Cabral).

O uso do espontão na dança afir-
ma outro elemento curioso. Caracte-
riza uma dança militar, oblacional, 
de caráter votativo mas sem a parti-
cipação da mulher nem a apresenta-
ção em qualquer época. A dança do 
Espontão tem dia especial para ser 
realizada e não é folguedo na classe 
dos divertimentos, mas um cerimo-
nial em homenagem ao orago e de-
pois às pessoas ilustres.

Seria de louvor não haver difi-
culdade para a apresentação desse 
bailado. Os senhores prefeitos mu-
nicipais podiam ambientar com 
simpatia o único, o derradeiro bai-
lado, dança militar e religiosa que 
possuímos.

É uma dança guerreira com ins-
trumentos de percussão, executada 
em honra da Santa ou de um peca-
dor que o grupo deseje homena-
gear. Por ser dançada em época de 
festa religiosa e especialmente por 
homens de cor não significa ser bai-
lado africano, como alguns pesqui-
sadores deduziram.

Um desses elementos estranhos 
aos africanos é justamente o Espon-
tão que denomina o bailado sim-
ples, coreografia ad libitum, com 
desenhos primitivos e rudimenta-
res, voltando, saudando com lança 
ou os espontões aos tambores e ao 
público.

Essa dança é encontrada na cida-
de de Pombal, que é levada a efeito 
por ocasião dos festejos do Rosário, 
pelos participantes da comunidade 
negra ali existente. Seu distintivo é 
um bastão longo, tendo na ponta 
um maracá enfeitado de fitas que 
talvez represente a meia lança usa-
da até fins do século 18 por sargen-
tos da Infantaria, a que o historia-
dor potiguar Câmara Cascudo faz 
referência em seu Dicionário do Fol-
clore Brasileiro.

Como já foi dito, é uma dança 
guerreira realizada por ocasião dos 
festejos de Nossa Senhora do Rosá-
rio. Os dançarinos, acompanhados 
por uma pequena banda cabaçal 
(pífano, zabumba, ganzá, triângu-
lo), visitam as casas e feiras livres 
para pedir auxílio em dinheiro. No 
momento em que se deparam com 
a pessoa a quem querem pedir o au-
xílio, cruzam em sua frente os bas-
tões e estendem a mão. Dessa po-
sição não saem enquanto não for 
satisfeito o seu pedido.

Precisamos apoiar e valorizar 
nossos grupos folclóricos da cida-
de de Pombal para que essa tradi-
ção não desapareça, visto que esses 
passam por grandes dificuldades, 
não tendo o apoio do poder públi-
co local. Se não fora a iniciativas de 
pessoas da cidade que lidam com a 
cultura, certamente já não teríamos 
esses grupos em atividade.

Imagem: Reprodução

N.S. do Rosário, por Simone Cantarini

Colunista colaborador

Uma das últimas vezes que Jorge Amado 
esteve na Rússia foi em junho de 1989. 
Na ocasião, o escritor recebeu o Prêmio 

Pablo Neruda, concedido pelo governo soviético. 
Quem entregou a comenda foi o secretário 
da União dos Escritores da URSS, Robert 
Rozhdestvensky (1932-1994).

A primeira vez que ouvi falar dele foi quando 
morei em Petrozavodsk, capital da República 
da Carélia. Embora tenha nascido em Kosikha, 
no Krai de Altai, foi em Petrozavodsk que Robert 
Rozhdestvensky se tornou poeta. Na Avenida 
Lenin, a principal da cidade, é possível ver 
um desenho de seu  rosto cobrindo um muro 
inteiro. Há, ainda, uma estátua erguida em sua 
homenagem.

Assistia televisão quando ouvi, pela primeira 
vez, um poema de sua autoria. Era um comercial 
de carro. A narradora recitava o texto. Não 
citava o autor. A beleza do que eu ouvia me fez 
desconfiar de que não se tratava de um mero 
texto publicitário. Repeti para mim algumas 
linhas. Coloquei-as no site de busca do Yandex 
e me apareceu este poema cuja tradução eu 
compartilho com vocês.

Todo mundo quer tão pouco

Todo mundo quer tão pouco:
pra achar 
e encontrar. 
Inicialmente que exista 
um amigo, 
um inimigo...
Todo mundo quer tão pouco. 
Que ao longe a vereda guie. 
Que no mundo sua mãe 
viva 
o tempo que ela precise. 

Todo mundo quer tão pouco:
calma após a forte chuva. 
Pedacinho azul de névoa. 
Vida – uma 
e morte – uma. 
De manhã, notícias frescas 
com um parentesco humano. 
E apenas um planeta:
A Terra. 
Só isso apenas. 
E uma estrada interestelar 
mais o sonho sobre o rápido. 
Isso, em essência, é bem pouco. 
Isso, no geral, é vago. 
Um pequeno pedestal. 
Não é lá um grande prêmio 
Todo mundo quer tão pouco. 
Que em casa  alguém o esperasse 
pelo menos.

Astier
  Basílio

Robert
Rozhdestvensky

astierbasilio@gmail.com

Rozhdestvensky foi secretário da União dos Escritores da URSS

Foto: Szalay Zoltán/Divulgação

Destaque
Amanhã, em João Pessoa, Espaço Mundo 
promove edição especial do ‘Baile da 69’

Amanhã, a partir das 18h, haverá a edição especial 
do ‘Baile da 69’, no Centro Cultural do Espaço Mundo, 
no Centro Histórico de João Pessoa. O couvert artístico 
custa R$ 10 e pode ser adquirido antecipadamente 
pelo Sympla (sympla.com.br/espacomundo). Entre as 
atrações, os DJs Parajeau e Dorot Ruanne. Classificação 
indicativa: 18 anos.

“O primeiro beijo 
na boca, quando 
o namoro não 
acabava antes, 
só acontecia 
depois do 5° ou 
6° mês, após 
um período 
de intensa 
preparação
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Colunista colaborador

Tem umas três semanas que o amigo Fábio 
Santana me ligou. Eu estava em meio a uma 
entrevista para uma pesquisa que estou 

realizando. Mandei uma mensagem dizendo que 
não poderia atender, mas que retornaria assim 
que findasse o compromisso. As horas foram 
passando, a conversa se estirando como um tapete 
sendo tecido pelas memórias de uma mente quase 
centenária, extremamente lúcida e preciosamente 
admirável, até que já eram oito e meia da noite e 
resolvi retornar à ligação:

– Olá, meu querido, demorei um pouco mais do 
que esperava, diz aí;

– Rapaz, vim aqui pra Anacleto, dá uma passada 
por aqui;

– Fábio, eu ainda não fui aí depois que seu 
Anacleto partiu... não tô preparado. E decidi ir 
para casa.

Duas esquinas depois, liguei para ele 
perguntando como estava o ambiente, se tinha 
muita gente, já visualizando no console do carro 
a máscara e o álcool setenta, ele respondeu que 
só estava ele, George e Salvador com a esposa, 
além de Chorão, irmão de Salvador e um dos 
filhos de Anacleto que, na oportunidade, servia os 
últimos tira-gostos do dia. Era uma quarta-feira e o 
Flamengo jogava uma de suas partidas na Copa 
Libertadores contra um time argentino, motivo do 
encontro àquela hora.

O Bar do Anacleto é um dos últimos redutos 
boêmios do centro de Campina Grande e 
complementa o bar Ferro d’Engomar, repousado em 
sua frente desde a década de 1930, representando 
o entorno das Boninas, uma área de grande 
relevância histórica para a cidade e seu Anacleto 
nos deixou há dois anos, um amigo excepcional e 
que com seu suor dedicou-se ao trabalho na cidade 
desde 1963 – vindo de terras pernambucanas – 
onde montou uma barraca que vendia gelada de 
cococom o “pão molhado” no molho (graxa) da 
carne, virando sucesso entre os trabalhadores da 
Rua Venâncio Neiva e arredores até chegar ao bar 
e restaurante que manteve por 36 anos e nos deixar 
órfãos de seu delicioso café coado que só ele fazia e 
animava operários desde as 4h30 ou 5h da manhã, 
mantido hoje pelos seus filhos.

Chego à Rua Getúlio Vargas e encosto meu 
carroem frente a calçada onde o amigo Naldinho 
empalha cadeiras há décadas. O silêncio da 
noite, das lojas fechadas, me fez sentir mais 
forte as batidas do coração. Paro na esquina e 
fotografo o prédio da antiga Fábrica Marques de 
Almeida, belíssimo prédio, não tão bem cuidado, 
mais parecendo um bolo de noiva que, soberbo, 
observa todos que passam há quase um século, foi 
quando pude ver o céu, escuro, sem lua, mas com 
nuvens que deslizavam de maneira esfumaçante 
em múltiplas direções, confundindo os sentidos. É 
nesse prédio que uma porta está aberta, sua luz 
acesa e três degraus separa a escuridão da noite do 
aconchego quase familiar.

Subo o primeiro degrau, vejo uma foto ampliada 
dele bem de frente, ocasião em que escorado um 
dos pés em um tronco de coqueiro, contemplava 
o mar de Lucena, onde tinha uma casa e nos 
encontrávamos quando ele se dava ao direito a tirar 
uma folguinha. Fábio se levanta e eu não controlo 
o choro. Um filme passa como um lampejo de 
um relâmpago em minha mente, uma dormência 
sobe dos pés e eu tenho a breve impressão que 
poderia perder os sentidos. Abraço Fábio, saúdo 
os presentes, sento em um tamborete, do jeito 
que gosto.Me debrucei na mesa e nem a pedra 
fria de mármore era capaz de domar aquela 
emoção. Com os braços recostados, olhei para 
onde meu pescoço permitiu, vi imagens de ontem, 
lembranças de hoje, que farra boa foi comemorar 
seu aniversário de oitenta anos em 2017, momento 
em que sentou ao meu lado e com toda a paciência 
contou páginas belas de sua vida. O amigo George 
me serve uma dose de cachaça matuta com mel, 
atônito tomei aquele gole sem antes saudar o meu 
querido amigo, que no paraíso está esbanjando 
a generosidade, respeito, hombridade e a polidez 
que toda Campina conheceu e reconheceu, não 
lhe dando quaisquer inimizades, tendo sempre as 
portas abertas. Parecia estar em transe, recebendo 
as boas energias, senti ele perto de nós.

Esse reencontro ia ter que acontecer. Seu 
filho Chorão me deu conta de que quase todo 
mundo que entrou no bar depois da partida de 
Anacleto, não conteve a emoção. Essa foi a minha 
vez. Na última semana completou dois anos de 
seu encantamento e – parafraseando Sérgio 
Bittencourt – naquela mesa está faltando ele, e a 
saudade dele dói em todos os seus familiares e 
amigos. Anacleto, presente!

Crônica 
  Em destaque

Reencontro no
Bar do Anacleto

Thomas Bruno Oliveira 
thomasbruno84@gmail.com

A programação da ‘Caravana Inte-
ratos’ acontecerá hoje, às 19h, na Baía da 
Traição, com a apresentação gratuita da 
Cia. Boca de Cena Teatro de Bonecos e a 
peça Tem Boi no Algodão, no Teatro da Es-
cola Municipal Antônio Azevedo.

Inspirado na cultura nordestina e 
com roteiro e direção de Artur Leonar-
do, o espetáculo leva o público a se diver-
tir e conhecer universo cômico do bone-
co popular paraibano, o babau, com suas 
toadas de forró e coco de roda. Sua nar-
rativa popular traz a cena, de forma lú-
dica e ficcional elementos que remontam 
a vida do homem do campo no Nordeste 
do Brasil, com seus conflitos cotidianos, 
paixões e romances.

O Negro Benedito e o Capitão João 
Redondo são os personagens centrais da 
trama. Capitão é o dono de uma fazenda 

de algodão, sendo considerado o homem 
mais rico e poderoso daquele lugar, mas 
acaba sendo ludibriado por seu vaquei-
ro, o astuto Benedito, que foi contratado 
pelo Capitão para cuidar da plantação e 
dos bichos e acaba roubando o coração de 
sua filha Rosinha. O plano de fundo des-
sa trama conta com uma riqueza natural 
característica do estado, que se tornou um 
símbolo cultural e artístico do povo pa-
raibano: o algodão colorido.

A programação é realizada pelo Go-
verno do Estado da Paraíba, através da 
Fundação Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc). Desde a abertura, em abril, a 
‘Caravana Interatos’ já passou por Pedras 
de Fogo, Duas Estradas, Solânea, São Ma-
mede, Monte Horebe, Poço Dantas, Serra 
Grande, Esperança e Monteiro. Até 2 de 
julho, o projeto também leva espetáculos 
e oficinas aos municípios de Ouro Velho 
e São João do Rio do Peixe.

Hoje, na Baía da Traição, Cia. Boca de Cena apresenta ‘Tem Boi no Algodão’

Cultura nordestina inspira 
espetáculo com bonecos

‘Caravana Interatos’

Da Redação
Foto: Funesc/Divulgação

Babau apresenta o algodão colorido

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

Naomi Watts tentará salvar o filho da escola sitiada por um atirador em ‘A Hora do Desespero’
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Chega ao Brasil edição que reúne obra de Motojiro Kajii
Literatura

Grandes artistas tiveram uma carrei-
ra meteórica, deixando para trás sua mar-
ca indelével no mundo. Nomes como Bas-
quiat, Jimi Hendrix, Sylvia Plath, entre 
outros aqui, no ocidente. Na Terra do Sol 
Nascente também houve desse tipo de ar-
tista, que se vai cedo demais. Nomes como 
Takubuku Ishikawa e Akutagawa são al-
guns exemplos de autores que morreram 
antes dos 40 anos.

Dentro desse cenário, um autor se des-
taca, pois teve vida e obra breves: Motoji-
ro Kajii produziu um punhado de contos 
que chamou a atenção de grandes escrito-
res e da crítica. No dia 24 de março, com-
pletou 90 anos de sua morte. Recentemen-
te, a Editora Bestiário lançou a coletânea O 
Limão (212 páginas, R$ 38), reunindo prati-
camente toda sua obra literária.

Motojiro Kajii nasceu em 17 de fevereiro 
de 1901 e morreu aos 31 anos de idade. O con-
tista não teve uma vida fácil, apesar de uma 
abastada família. Ele foi cercado pela perda 
de familiares para tuberculose, mesmo mal 
que passou a sofrer desde os 19 anos e que 
já entendia o fim que o aguardava. Sua car-

reira literária foi muito curta, durou apenas 
sete anos, por isso não habita as listas dos 
grandes escritores japoneses. 

Kajii passou a ter reconhecimento após 
sua morte. Atualmente, o escritor tem um 
dos seus principais contos, O Limão – que 
batiza a coletânea, como leitura obrigató-
ria nas escolas.

Na sua obra escuridão, sombras e paisa-
gens penumbrais são uma constante, pois a 
doença era uma presença contundente e que 
não deixava fugir a ideia de finitude, bem 
como a aflição pelo que vem depois, o do 
desconhecido. Mesmo nessa escuridão sem 
fim, Kajii encontrava conforto, assim se sen-
tia protegido, pois a luz revelaria algo que ele 
não tem, uma vida saudável.

A antologia traz também o conto intitu-
lado Paciente Despreocupado, publicado pou-
co antes de sua morte, completando o con-
junto de sua obra.

Com a tradução de Karen Kazue Kawa-
na, a edição da Bestiário nos conduz pelas 
observações cotidianas de um autor cons-
ciente de seu destino. Viajamos pelos sonhos 
e devaneios de homem que vive sua finitu-
de, trazendo profundas reflexões sobre vida 
e morte, luz e sombra. Motojiro Kajii nos leva 
às paisagens do seu sombrio interior.

Eduardo Augusto 
Especial para A União

No ano que completou 90 
anos da morte de Kajii, 
‘O Limão’ junta todos os 
contos de uma carreira 
literária muito curta, que 
durou apenas sete anos
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Parceria entre Funjope e Embaixada da Espanha reúne fotografias artísticas/científicas no Hotel Globo, em João Pessoa

Mostra aproxima ciência da arte
exposição internacionaL

Fotografias inspiradas na ciência 
e na tecnologia, produzidas por pes-
quisadores e estudantes oriundos da 
Espanha. Está aberta até o dia 31 de 
julho, no Hotel Globo, no Centro His-
tórico de João Pessoa, a FotCiencia17. 
A entrada é gratuita.

“Com muita satisfação que tive-
mos a abertura da primeira expo-
sição internacional realizada no Es-
paço Cultural Hotel Globo. Uma 
exposição que abre caminhos inter-
nacionais e coloca nosso equipamen-
to como referência na cidade em ar-
tes visuais”, frisou o diretor do Hotel 
Globo, Willian Macêdo.

A iniciativa é da Prefeitura de 
João Pessoa, por meio de sua Funda-
ção Cultural (Funjope), e a Embaixa-
da da Espanha no Brasil. A mostra 

reúne 49 fotografias artísticas/cientí-
ficas da 17ª edição da FotCiencia, in-
cluindo registros de profissionais e 
amadores. O objetivo é aproximar a 
ciência e a tecnologia do público atra-
vés da fotografia científica.

São reproduções de paisagens, 
formações geométricas, estruturas 
microscópicas e grande sistema gra-
vitacional, justificando que a ciência 
também é uma identidade com valo-
res artísticos e culturais.

Uma peculiaridade dessa mostra 
é que os autores das reproduções ti-
veram que avaliar qual dos 17 Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS), declarados pelas Nações 
Unidas, melhor se adequaria ao con-
teúdo de suas imagens. Cada uma 
delas proporciona um verdadeiro 
espetáculo de pontos, linhas, for-
mas e cores levando o visitante a re-
fletir, repensar, destacar e promo-

ver admiração pela complexidade 
da ciência.

“Tem uma parte muito impor-
tante na vida do planeta que consis-
te que as pessoas estudem ciências. 
Então, o desenvolvimento científico 
é fundamental para a continuida-
de da vida”, disse o embaixador da 
Espanha no Brasil, Fernando Gar-
cía. “Queremos que todo o poten-
cial presente no Brasil, na juventu-
de seja explorado através da arte e 
o desenvolvimento da ciência. Es-
peramos que os jovens venham e se 
encantem por um mundo que não 
conhecem ainda e que isso desper-
te as vocações científicas”.

O embaixador não pôde com-
parecer no vernissage, que aconte-
ceu ontem, mas gravou em vídeo os 
agradecimentos pela cooperação. Ele 
foi representado pelo conselheiro de 
Cultura e Cooperação da Embaixa-
da, Rafael Górgolas.

“Essa é uma exposição de alta 
qualidade, belíssimas fotografias, 
no total temos 49 fotografias com 
objetivo de mostrar a ciência como 
arte”, disse diretor do Hotel Globo, 
Willian Macêdo. “Pude ver nas pes-
soas que prestigiaram a abertura, 
um olhar de gratidão, de satisfação 
com toda a exposição. Toda a mon-
tagem foi pensada em mostrar as ca-
racterísticas da ciência como cores, 
suas tonalidades e formas, junta-
mente com as características do pró-
prio prédio do Hotel Globo”, expli-
cou o diretor do equipamento.

João Pessoa é uma das quatro ca-
pitais do Brasil a receber as obras, 
segundo a assessora especial de As-
suntos Internacionais, Marina Gau-
dêncio. Vinculada à Secretaria Mu-
nicipal da Gestão Governamental, 
a assessoria foi responsável pela ar-
ticulação que viabilizou a vinda da 
FotCiencia17. “Estamos muito satis-
feitos com a parceria que existe en-
tre a Prefeitura e a Embaixada da 
Espanha. Temos alguns projetos en-
caminhados e, um deles, agora rea-
lizado na área cultural, em parceria 
com o Instituto Cervantes. Cada dia 
que passa, os laços com a capital da 
Paraíba ficam mais estreitos”.

“A Funjope está num processo de 
construção de parcerias com a Em-
baixada da Espanha e com outras 
instituições, e essa exposição faz 
parte de um movimento nesse sen-
tido”, reforçou o diretor executivo 
da Fundação, Marcus Alves.

Da Redação

Exposição que vai até 31 de julho apresenta fotos de autores profissionais e amadores oriundos da Espanha

Universo
Mostra dispõe de 

49 registros de 
paisagens, formações 

geométricas, estruturas 
microscópicas e grande 

sistema gravitacional
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O governador João Aze-
vêdo inaugurou, ontem, o 
Centro Integrado de Co-
mando e Controle (CICC) 
no município de Patos, que 
atenderá todo o Sertão pa-
raibano com ações inte-
gradas e coordenadas pe-
las Polícias Militar, Civil e 
Bombeiros Militar. Além 
disso, a tecnologia empre-
gada no local faz parte do 
investimento superior a R$ 
100 milhões em videomoni-
toramento para a Seguran-
ça Pública.

 Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual desta-
cou a importância do CICC 
para melhorar ainda mais o 
serviço de segurança pres-
tado à população. “Nós es-
tamos realizando o que as 
pessoas esperam de nós, 
com uma gestão eficiente, 
voltada para todas as polí-
ticas públicas, e a seguran-
ça precisa ter esse olhar, por 
isso que estamos fazendo 
com que as Polícias Civil, 
Militar, Bombeiros e a Ad-
ministração Penitenciária 
possam prestar um melhor 
serviço à população com o 
uso de equipamentos de alta 
qualidade. Nós estamos tra-
tando do maior equipamen-
to para a segurança pública 
do interior do Nordeste, fa-
cilitando o trabalho dos nos-
sos policiais”, frisou. 

 Ele também afirmou que 
outros órgãos poderão se 
integrar ao CICC para am-
pliar as ações de fiscaliza-
ção e defesa da sociedade. 
“Aqui podemos ter o traba-
lho das Guardas Munici-
pais, das Secretarias da Fa-
zenda, representando um 
conjunto de órgãos para fa-

O governador João Azevêdo conheceu as instalações do Centro Integrado de Comando e Controle, que vai garantir mais segurança no Sertão

A Escola Municipal Deputado Genival Matias foi construída através de convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura do Município

“Obra faz parte 
do  maior 
investimento 
da história da 
Segurança da 
Paraíba 

Jean Francisco Nunes

Em Passagem, escola, e em Cacimba de Areia, inspeção de novas obras

Governador João Azevêdo inaugura serviço, e região ganha equipamento que é referência no Nordeste

Tecnologia e mais segurança no Sertão
centro de contr0le

zer o monitoramento, com 
uma tecnologia de ponta, 
disponibilizando a melhor 
qualidade de serviço à po-
pulação”, acrescentou ao 
destacar ainda a valoriza-
ção profissional e o respeito 
às forças de Segurança. 

 O secretário da Seguran-
ça e da Defesa Social, Jean 
Francisco Nunes, afirmou 

que o equipamento permi-
tirá uma resposta mais rápi-
da das Forças de Segurança 
às demandas da população. 
“Esse é o prédio mais mo-
derno da Segurança da Pa-
raíba, agregando tecnologia 
que garante uma ação ime-
diata. Essa não é uma obra 
isolada, mas faz parte do 
maior investimento da his-
tória da Segurança da Paraí-
ba que poderá monitorar em 
tempo real as ocorrências, o 
que faz a segurança pública 
viver um novo momento no 
estado”, falou. 

 O deputado federal 
Hugo Motta parabenizou 
o trabalho do Governo da 
Paraíba que tem levado de-
senvolvimento e qualida-
de de vida aos cidadãos. 
“Enquanto sertanejos, es-
tamos felizes por essa inau-
guração que traz para Patos 
um equipamento moderno 
e que atenderá todo o Ser-
tão, oferecendo rapidez na 

elucidação de crimes e so-
mos gratos ao governador 
João Azevêdo pelos investi-
mentos em segurança, como 
também em parcerias com 
os municípios para obras 
de travessias urbanas, que 
embelezam nossas cidades, 
além de creches, escolas, re-
sultado de uma gestão que 
respeita e prioriza o povo”, 
declarou. 

 O deputado estadual 
Wilson Filho enalteceu os 
investimentos em pessoal 
e na infraestrutura dos ór-
gãos que integram a Segu-
rança Pública. “Estamos em-
polgados com tudo que está 
acontecendo na Paraíba e 
quem conhece esse ambien-
te tem noção do sentimen-
to de segurança que temos 
ao saber que contamos com 
tamanha tecnologia. Além 
disso, o governo resolveu 
a questão salarial da Segu-
rança, as promoções e inves-
timentos em equipamentos, 

infraestrutura e presentean-
do o Sertão com o CICC”, en-
fatizou. 

 O prefeito de Patos, Na-
bor Wanderley, agradeceu 
ao governador João Aze-
vêdo pelo olhar atencioso 
com Patos e o Sertão do es-
tado. “Eu não tenho como 
dimensionar a importân-
cia da inauguração desse 
equipamento que nos dei-
xa empolgados e emocio-
nados com as ações que o 
governo vem fazendo, en-
tregando para a nossa re-
gião o que há de mais mo-
derno no Nordeste e que já 
será usado no São João, que 
contará com câmeras de re-
conhecimento facial porque 
temos um estado organiza-
do, eficiente e responsável”, 
comentou. 

  Dentre os ambientes 
que integram o CICC es-
tão a sala de inteligência, 
sala com videowall (moni-
toramento, coordenadores, 

despachos), sala de tecno-
logia da informação e sala 
de armas. 

 “Esse é um equipamen-
to muito importante não 
só para a Segurança Públi-
ca, mas para todo o sistema 
de defesa social do estado e 
esse Centro Integrado vai 
agregar as nossas seis re-
giões, convergindo para cá 
todas as demandas do Ser-
tão, principalmente, em um 
momento importante com 
o início das festividades ju-
ninas em que Patos conta-
rá com câmeras com siste-
mas de inteligência”, disse o 
coordenador-geral do Cen-
tro Integrado de Operações 
(CIOP), coronel Júlio César 
Oliveira. 

 A superintendente da 
Suplan, Simone Guimarães, 
evidenciou a qualidade da 
estrutura predial. “O CICC 
de Patos estará interligado 
ao de Campina Grande, que 
tem previsão de entrega no 
final de agosto, e o de João 
Pessoa, que estará pronto 
em dezembro. São prédios 
que têm tecnologia de pon-
ta, foi um tipo de constru-
ção nova para a Suplan”, co-
mentou. 

 A inauguração do CICC 
foi prestigiada pelo deputado 
federal Wilson Santiago, pre-
feitos, vereadores e lideranças 
políticas da região, além de 
auxiliares da gestão estadual, 
a exemplo do comandante-
geral do Corpo de Bombei-
ros Militar, coronel Marce-
lo Araújo, do delegado-geral 
da Polícia Civil, André Rabe-
lo, da secretária da Mulher e 
da Diversidade Humana, Lí-
dia Moura, dentre outros se-
cretários de Estado.

Fotos: José Marques

O governador João Aze-
vêdo inaugurou, ontem, no 
município de Passagem, no 
Sertão da Paraíba, a Escola 
Municipal Deputado Geni-
val Matias, construída por 
meio de convênio entre a Se-
cretaria de Estado da Educa-
ção, Ciência e Tecnologia e a 
Prefeitura, com investimen-
tos superiores a R$ 900 mil. 
A unidade de ensino conta 
com quatro salas de aula, di-
retoria, secretaria, cozinha, 
refeitório, banheiros e área 
de convivência, atendendo 
200 alunos por turno.  

O gestor também esteve 
em Cacimba de Areia, onde 
visitou a construção de uma 
escola municipal, que rece-
be investimentos de aproxi-
madamente R$ 900 mil.  

Em Passagem, o gover-
nador João Azevêdo ressal-
tou a satisfação de entre-
gar mais uma escola com 
a estrutura adequada para 
atender aos alunos, profes-
sores e servidores. “É uma 
alegria começar mais um 
dia de trabalho com ações 
na educação, que é priorida-
de de nossa gestão e fazen-
do uma justa homenagem 
ao saudoso deputado Geni-
val Matias, que nos deixou 
tão cedo. Nós avançamos 
muito na educação do nos-
so estado e já firmamos con-
vênios com as prefeituras 

para construção de 62 esco-
las municipais, 50 ginásios 
e 213 creches, além das re-
formas em mais de 150 es-
colas estaduais e mais de 
30 construções, mudando 
a vida de crianças e adoles-
centes”, frisou. 

 O deputado estadual 
Chió agradeceu ao governa-
dor João Azevêdo pelo com-
promisso. “Nós somos gra-
tos ao Governo do Estado 
por tudo que tem feito pela 
Paraíba e por esta obra que 
vai mudar a vida de crianças, 
porque a educação transfor-
ma realidades e projeta um 
futuro de esperança. Passa-
gem já foi contemplada com 
ônibus escolar, creche, giná-
sio poliesportivo para a co-
munidade de Café do Vento, 
calçamento e esses são mo-
mentos que renovam a nos-
sa energia”, disse.  

O prefeito de Passagem, 
Josivaldo Alexandre (Ne-
gão), também celebrou as 
conquistas. “Nós agradece-
mos ao governador por tudo 
que tem feito por nós e todas 
as parcerias com a gestão es-
tadual são muito importan-
tes para o desenvolvimento 
da nossa cidade”, comentou.  

A servidora Juliana Oli-
veira falou que a estrutura 
de qualidade da escola é fun-
damental para o aprendiza-
do e convivência dos alunos. 

“Eles se sentem muito acolhi-
dos aqui, chegam com sorri-
sos nos rostos e isso é mui-
to gratificante para nós que 
trabalhamos com eles e nos 
revigoram a sempre fazer o 
nosso melhor”.  

No município de Cacim-
ba de Areia, o governador 
inspecionou obras de cons-
trução de uma escola mu-
nicipal com quatro salas de 
aula. “Nós temos uma visão 
municipalista e essa obra de 
educação fará uma diferen-
ça muito grande na vida das 
nossas crianças e que esta-

rá pronta no mês de agos-
to, já servindo à população. 
Nós também estamos cui-
dando do ensino dos muni-
cípios porque é uma parte 
importante do sistema edu-
cacional, seja com a cons-
trução de 213 creches, além 
dos convênios para constru-
ção e reforma de escolas, gi-
násios, aquisição de equi-
pamentos e destinação de 
ônibus escolares, preparan-
do os alunos para chegarem 
ao Ensino Médio com as me-
lhores condições possíveis”, 
disse o governador.  

O deputado federal 
Hugo Motta elogiou a açao 
do governador. “É impres-
sionante o nível de investi-
mento do estado, democrati-
zando o acesso aos recursos 
públicos nos quatro cantos 
da Paraíba, a exemplo do 
que vimos em Cacimba de 
Areia, uma bela obra que 
está na reta final, que dará 
qualidade à educação das 
crianças, pensando nas fu-
turas gerações e na justiça 
social, fruto de um ciclo de 
gestão perfeito, com equilí-
brio fiscal, fazendo com que 

todas as regiões recebam 
obras”, pontuou. O prefeito 
de Cacimba de Areia, Rogé-
rio Campos, ex-prefeitos, vi-
ce-prefeitos, vereadores e li-
deranças políticas da região, 
além de secretários de esta-
do, a exemplo de Deusdete 
Queiroga (Infraestrutura, 
Recursos Hídricos e Meio 
Ambiente), Tibério Limeira 
(Desenvolvimento Huma-
no), Nonato Bandeira (Co-
municação Institucional) e 
Gabriel Gomes (executivo 
de Gestão Pedagógica) esti-
veram presentes.

Fotos: José Marques
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O presidente da República 
em exercício, senador Rodri-
go Pacheco, disse na manhã 
de hoje, em entrevista coletiva 
à imprensa, que vai continuar 
insistindo na reforma tributá-
ria. “Eu trabalho muito pela 
PEC 110, da reforma tributá-
ria, cujas propostas são acei-
tas, inclusive, pela Confedera-
ção Nacional dos Municípios. 
Claro que há resistências de 
bancadas, do setor de servi-
ços e dos grandes municí-
pios arrecadadores de ICMS, 
mas haveremos de encontrar 
um consenso para equalizar a 
complexidade do sistema tri-
butário brasileiro que, hoje, 
afugenta os investimentos 
e gera insegurança jurídica. 
Essa será a principal reforma 
brasileira”, acredita.

Pacheco, ciceroneado pela 
senadora Daniella Ribeiro e 
pelo senador Veneziano Vi-
tal, participou do 1º Conalec 
e 1º Encontro Paraibano de 
Câmaras Municipais, no au-
ditório do Tribunal de Con-
tas do Estado da Paraíba, e 
falou aos vereadores sobre 
a importância do fortaleci-
mento do municipalismo. 
Ainda na entrevista, Pache-
co comentou sobre o impas-
se em relação à proposta do 

Em João Pessoa, presidente da República em exercício defende superação de resistências para se chegar a um consenso

Pacheco quer acordo para reforma
legislação tributária

O presidente do Tribunal 
de Contas do Estado da Pa-
raíba (TCE-PB), Fernando Ca-
tão, foi um dos palestrantes 
do segundo dia do II Encon-
tro do Conselho Nacional do 
Poder Legislativo Municipal 
das Capitais (Conalec) e do 1º 
Encontro Paraibano de Câ-
maras Municipais. Na ma-
nhã de ontem, ele falou so-
bre inovações no processo de 
controle externo, no Auditó-
rio Celso Furtado, do Centro 
Cultural Ariano Suassuna do 
Tribunal de Contas do Estado 
da Paraíba (TCE-PB.

“É inegável que vivemos 
uma crise de credibilidade, 
um fenômeno que vem atin-
gindo as administrações pú-
blicas ocidentais e, com raras 
exceções, os países do norte 
europeu. É inspirado na re-
beldia mineira e na sabedo-
ria dos paraibanos que dão 
nome a esse centro cultural, 
que o Tribunal de Contas da 
Paraíba avança no propósi-
to de transformar o controle 
externo. Ocorre que o nosso 
modelo de controle sempre 
se pautou pela visão estrita e 
tecnicista da burocracia e da 
contabilidade pública. Essa 
metodologia já não atende 

governo de reduzir o ICMS 
dos estados sobre os com-
bustíveis e a compensação 
para reduzir os prejuízos. O 
ICMS é um tributo estadual 
e compõe o preço da maio-
ria dos produtos vendidos 
no país, incluindo os com-
bustíveis, e é responsável 
pela maior parcela de tribu-
tos arrecadada pelos estados.  
A proposta que limita a co-
brança do imposto, já apro-
vada pela Câmara dos De-
putados, está em análise no 
Senado. “Eu tenho compro-

Guedes, ao setor supermer-
cadista de redução da mar-
gem de lucro, o presidente da 
República em exercício des-
cartou o congelamento de 
preços, mas defendeu uma 
maior responsabilidade dos 

brasileiros em suas ativida-
des produtivas. “Temos que 
fazer valer a função social 
das empresas, que não haja 
lucros abusivos. É preciso 
respeito com o problema do 
Brasil”, pregou.

Pacheco destacou importância do fortalecimento do municipalismo

Foto: Ascom/CMJP

Foto: Ascom/CMJP

Advogado da União chama a atenção para o desafio da nova lei de licitações

Catão destaca inovações no processo de controle externo da administração

No segundo dia do 2º 
Encontro do Conselho Na-
cional do Poder Legislativo 
Municipal das Capitais (Co-
nalec) e do I Encontro Parai-
bano de Câmaras Munici-
pais, o advogado da União 
Fernando Ferreira Baltar 
Neto ministrou a palestra 
‘O Desafio das Câmaras Mu-
nicipais Frente à Implanta-
ção da Nova Lei das Licita-
ções’. O evento aconteceu na 
manhã de ontem, no Audi-
tório Celso Furtado do Cen-
tro Cultural Ariano Suassu-
na do Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba (TCE-PB).

O advogado destacou 

a importância do evento 
ao congregar as câmaras 
municipais do país inteiro 
para trocar informações, 
para passar experiências. 
“Em 40 minutos vamos 
dar umas pinceladas so-
bre a nova lei de licitações. 
Mas, sobretudo quero tra-
zer aqui algumas provo-
cações para que os senho-
res possam refletir sobre 
a importância do papel de 
cada um no bom desempe-
nho das contratações públi-
cas municipais. Essa lei traz 
alguns avanços e algumas 
facilidades. É importante 
que estejamos atentos a es-

sas novas possibilidades, 
lembrando que estamos em 
um período de transição”, 
explicou.

Ele fez um breve históri-
co legislativo sobre o tema 
destacando que em 1967 ti-
vemos o decreto lei 200, que 
se tornou uma das leis mais 
longevas porque houve ino-
vação com o decreto 2300 de 
1986 e depois surgiu a “fa-
mosa” lei 8.666 publicada em 
1993 e que está vigente até 
hoje, e será substituída pela 
lei 14.133, criando um perío-
do de convivência com am-
bas legislações.

“Vocês devem ficar aten-

tos para o momento de adap-
tação e posteriormente de 
mudança. A lei de licitação 
tem aspectos subjetivos, 
temporais e normativos. Os 
subjetivos trazem quem está 
submetido a essa obrigação 
de licitar: todos os órgãos da 
administração pública bra-
sileira, excetuando-se as em-
presas públicas e sociedade 
de economia mista porque 
possuem regulamento pró-
prio. Os temporais seriam 
retratados pela convivência 
entre as leis 8.666 e a 14.133. 
Já os aspectos normativos se-
riam as competências legis-
lativas”, explanou.

De acordo com o profes-
sor, a União tem competên-
cia exclusiva para legislar 
de forma geral sobre licita-
ção e contratos e os outros 
entes federativos (Estados e 
Municípios) podem legislar 
sobre aspectos específicos e 
regionais. Sendo esses últi-
mos os seguintes: as regras 
procedimentais, detalhar o 
modo de disputa, especifi-
car e disciplinar o formato 
da comissão da licitação, dis-
ciplinar como vai ser realiza-
da a pesquisa de preço. “Po-
dem legislar para fomentar 
o desenvolvimento local”, 
asseverou.

Aspectos
A lei de licitação 

tem aspectos 
subjetivos, temporais 

e normativos 
especialmente nas 

contratações públicas 
municipais

Confiança
Rodrigo Pacheco falou 
da confiabilidade das 

urnas eletrônicas e 
disse que Bolsonaro 

passará a faixa ao 
sucessor se não for 

reeleito

mais aos anseios da socieda-
de que exige uma fiscaliza-
ção mais eficiente, mais efi-
caz e mais efetiva, tudo sobre 
o manto da transparência”, 
explicou

De acordo com o presi-
dente, o Tribunal tem assu-
mido papel de vanguarda ao 
inovar nos métodos de fis-
calização e vem avançando 
celeremente do velho mo-

delo de simples verificação 
de inconformidades para 
atuar no acompanhamento 
em tempo real dos atos ad-
ministrativos. “Não nos bas-
ta ser um tribunal de contas. 
Queremos ser um tribunal 
da boa governança pública. 
No nosso sistema estão da-
dos que devidamente tra-
tados transformam-se em 
fonte de informação e conhe-

cimento para nosso mister e 
para nossa sociedade”, asse-
verou o gestor que apresen-
tou um exemplo da atuação 
do Tribunal. “Trago ao co-
nhecimento de todos que na 
última terça-feira fizemos a 
primeira auditoria coorde-
nada em tempo real. Em ape-
nas um dia, visitamos 280 es-
colas em 80 municípios que 
atendem a uma população 

de 110 mil alunos. Sendo os 
dados colhidos em campo e 
transmitidos em tempo real 
para uma sala de controle e 
que ao compilar todos os da-
dos foi transmitido o relató-
rio para conhecimento da 
sociedade. Fizemos em um 
dia o que faríamos em seis 
meses. Isto é transformador. 
Não vamos parar por aí. O 
TCE vai passar da análise de 
inconformidade da contabi-
lidade pública para usar al-
goritmos e robôs. Vamos fo-
car na análise da eficiência 
em tempo real”, revelou.

O gestor ainda destacou 
que os sistemas que vão sub-
sidiar as análises técnicas 
servem de fidedignas fontes 
de consultas para o exercício 
do controle social sobrema-
neira para o fortalecimento 
do controle exercido pelo Po-
der Legislativo. “Estamos na 
era da inteligência artificial 
e das cidades inteligentes e o 
Tribunal se esforça para sur-
far nessa onda em busca de 
mares que tragam calmaria 
e remanso para os cidadãos. 
Isso é importante, mas o mais 
relevante é o auxílio que pre-
cisamos ter da sociedade e 
em especial das câmaras mu-

nicipais. Sem essa ajuda, pou-
co nós poderemos fazer para 
avaliar a qualidade das polí-
ticas públicas, a exemplo da 
educação, saúde, da seguran-
ça e da mobilidade urbana”, 
destacou. 

Fernando Catão apro-
veitou para fazer um apelo 
ao presidente em exercício 
do Brasil, Rodrigo Pacheco, 
para reflexão sobre sua exe-
cução. “Aproveito para fazer 
um apelo ao presidente so-
bre a execução orçamentária. 
Do jeito que está sendo feita, 
é uma tragédia anunciada 
para o país. Consome de for-
ma desordenada as parcas re-
servas do orçamento federal 
que lhe permite o mínimo de 
planejamento de médio e lon-
go prazo. Aplicado de forma 
pulverizada não atende aos 
anseios do cidadão comum. 
Desvirtua o pleito eleitoral. 
Aqueles que não detém man-
dato são naturalmente pre-
judicados e por fim, dificul-
ta sobremaneira a ação da 
fiscalização e o acompanha-
mento de sua aplicação. Que 
esse assunto seja merecedor 
de uma reflexão mais apu-
rada por parte do Congresso 
Nacional”, finalizou.

Presidente do TCE disse que a administração pública enfrenta o fenômeno da crise de credibilidade

misso absoluto com o muni-
cipalismo. Estamos num esta-
do excepcional no país, temos 
que buscar um ponto de equi-
líbrio, não é mais uma dis-
puta entre União e estados 
e municípios. Agora é a lógi-
ca da defesa do consumidor 
e do combate à inflação e, ao 
mesmo tempo, preservar es-
tados e municípios. Um con-
senso é difícil, mas o senador 
Fernando Bezerra (relator da 
matéria) está trabalhando for-
temente nisso e o caminho 
encontrado, até agora, foi a 
compensação na despesa cor-
rente da dívida”, afirmou.

O senador Rodrigo Pa-
checo também falou da im-
portância do municipalismo 
e a importância dos vereado-
res no contato direto com o 
povo e também para o desen-
volvimento do país. O presi-
dente lembrou a força do mo-
vimento e as mudanças que 
vem ocorrendo na Constitui-
ção, especialmente nos últi-
mos três anos que deram de 
certa forma mais corpo ao 
segmento.

“O municipalismo é a cau-
sa principal que une o Con-
gresso e o trabalho dos ve-
readores, que foram alçados 
a uma condição especial des-

de a Constituição de 1988, de 
fiscalizar o executivo, aprovar 
as contas e estar próximos das 
pessoas. Sem dúvida, os re-
presentantes mais próximos 
do povo são os vereadores. O 
municipalismo ganhou mui-
to corpo. Quando a Consti-
tuição foi concebida, existia 
uma concentração de receita 
e orçamento na União que es-
tabelecia uma realidade per-
versa de se ter sempre que ir 
a Brasília buscar recursos. O 
papel dos vereadores e prefei-
tos foi muito importante para 
mudar essa lógica”, destacou 
o presidente.

Entre as mudanças cons-
titucionais elencadas por Pa-
checo, destacam-se a emen-
da 100, que estabeleceu a 
impositividade das emen-
das de bancada normal-
mente voltadas para gran-
des obras. Depois, a emenda 
102, que permitiu a destina-
ção de repasses para além 
do teto de gastos. E por fim, 
ele destacou a emenda 105, 
que permitir o repasse dire-
to das emendas parlamen-
tares para os municípios. 
 
Menos lucro

Em relação à proposta do 
ministro da Economia, Paulo 
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Devido ao difícil acesso 
entre a região oeste do Ama-
zonas e a capital, Manaus, a 
Defensoria Pública da União 
(DPU) cobra do Governo Fe-
deral a instalação de um ga-
binete de crise na região. Foi 
lá, próximo à fronteira com 
o Peru, onde Bruno Pereira e 
Dom Phillips desapareceram 
na manhã do último domin-
go (5). Até o momento, as au-
toridades não confirmaram o 
paradeiro do indigenista bra-
sileiro e do jornalista britâni-
co. Eles faziam uma expedi-
ção no Vale do Javari, perto 
do município de Atalaia do 
Norte.

Em nota divulgada on-
tem, a DPU afirma que é fun-
damental a presença de, no 
mínimo, um representante 
da Equipe de Vigilância da 
União Indígena do Vale do 
Javari (Unijava), em cada em-
barcação envolvida nas bus-
cas, pois “os povos indígenas 
do Vale do Javari possuem 
um maior conhecimento em-
pírico de toda a região”.

Para compor o gabinete 
de crise, a Defensoria suge-
re  que estejam presentes os 
seguintes órgãos: Exército 
Brasileiro;  Marinha do Bra-
sil; Polícia Federal; 8º Bata-
lhão da Polícia Militar de Ta-
batinga; Batalhão Ambiental 
da Polícia Militar; Polícia Ci-
vil de Tabatinga, o Corpo de 
Bombeiros; Fundação Na-
cional do Índio (Funai); De-
fesa Civil; e União dos Povos 
Indígenas do Vale do Javari 
(Unijava)

O único suspeito preso até 

agora é Amarildo da Costa 
de Oliveira, conhecido como 
“Pelado”. Na lancha onde ele 
foi detido, foram encontra-
dos vestígios de sangue en-
caminhados para perícia na 
capital amazonense. Bruno já 
trabalhou na Funai e enten-
de ao menos quatro das vá-
rias línguas indígenas das et-
nias locais.

Dom, que é colaborador 
no Brasil do jornal inglês The 
Guardian, também já conhe-
cia a floresta amazônica e é 
casado com uma brasileira. 
Os dois eram monitorados 
pela Unijava, que registrou 
o mais recente sinal telefôni-
co da dupla na manhã do do-
mingo (5).

DPU cobra do governo a instalação do órgão na região para coordenar buscas por Bruno Pereira e Dom Phillips

Defensoria pede gabinete de crise
desaparecidos na amazônia 

Agência Estado

Manoela Bonaldo e 
Bibiana Borba

O Ministério da Justiça e da 
Segurança Pública determi-
nou ontem a liberação do uso 
da Força Nacional no Amazo-
nas. A pasta especifica que o 
contingente militar será desti-
nado em “ações de combate ao 
crime organizado, ao narcotrá-
fico e aos crimes ambientais”. A 
decisão foi publicada no Diário 
Oficial da União.

De acordo com a portaria, 
fica autorizado, por 90 dias, 
operações “na calha do Rio Ne-
gro e Solimões, no estado do 
Amazonas, em atividades e 
serviços imprescindíveis à pre-
servação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do 
patrimônio”

O envio da corporação tem 
o objetivo de auxiliar na “Ope-
ração Arpão I”, capitaneada 
pelo governo estadual. A or-
dem foi assinada pelo secretá-
rio executivo da pasta, Antônio 
Ramirez Lorenzo.

Além do Amazonas, o mi-
nistério também autorizou o 
uso da Força Nacional nas ci-
dades de Boa Vista e Pacarai-
ma, em Roraima.

Conforme o documento, 
assinado pelo ministro Ander-
son Torres, a atuação deve ser 
designada à “preservação da 
ordem pública e da incolumi-
dade das pessoas e do patri-
mônio”. O apoio será utilizado 
por 90 dias.

Amazonas
O emprego da Força Na-

cional no estado do Amazo-

Ministério envia Força Nacional para o AM

nas é simbólico neste momen-
to em que o mundo está com 
os olhos voltados para o local. 
O desaparecimento do indige-
nista Bruno Pereira e do jorna-
lista inglês Dom Phillips ocor-
reu justamente no Estado na 
região do Vale do Javari. Pro-
testos foram registrados solici-
tando mais atenção do Gover-
no Federal para o caso.

Manifestação e pressão, in-
clusive, na Cúpula das Améri-
ca. Jair Bolsonaro participa do 
encontro nos Estados Unidos, 
que tem como pauta respeito à 
democracia, aos direitos huma-
nos e ao meio ambiente.

O brasileiro desembarcou 
no país sob forte cobrança de 

aliados do presidente dos EUA, 
Joe Biden, para desvendar o su-
miço do britânico e do brasi-
leiro, que estão desaparecidos 
desde o último domingo.

Se, no início da semana, Bol-
sonaro adotou um discurso em 
que jogava a culpa para os de-
saparecidos na quinta-feira (9), 
o presidente foi ao Twitter para 
reiterar o uso das Forças de Se-
gurança para solucionar o caso.

Na quinta (9) à noite, a Jus-
tiça do Amazonas decretou a 
prisão temporária, pelo pra-
zo de 30 dias, de Amarildo da 
Costa de Oliveira, o Pelado. Ele 
é suspeito de envolvimento no 
desaparecimento do indigenis-
ta e do jornalista inglês.

 Agência Estado

 Italo Cosme e 
Jayanne Rodrigues

A Força Nacional se juntará a outros órgão na busca pelos desaparecidos

n 

O emprego 
da Força 
Nacional no 
Amazonas 
é simbólico 
neste 
momento em 
que o mundo 
está com os 
olhos voltados 
para o local

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Sinal
Bruno Pereira e 

Dom Phillips eram 
monitorados pela 

Unijava, que registrou 
o mais recente sinal 

telefônico da dupla na 
manhã do domingo (5), 
quando desapareceram

na Amazônia  

A Segunda Turma do Su-
premo Tribunal Federal de-
cidiu ontem, por 3 votos a 2, 
derrubar decisão do minis-
tro Kassio Nunes Marques e 
manter a cassação do depu-
tado federal José Valdevan 
de Jesus, o Valdevan Noven-
ta (PL-SE), por captação ilícita 
de recursos para a campanha 
de 2018. Os ministros Edson 
Fachin, Ricardo Lewando-
wski e Gilmar Mendes vota-
ram por restabelecer decisão 
do Tribunal Superior Eleito-
ral que cassou o mandato do 
parlamentar aliado do presi-
dente Jair Bolsonaro por abu-
so de poder econômico e com-
pra de votos.

Restaram vencidos os mi-
nistros Kassio Nunes Mar-
ques e André Mendonça, am-
bos indicados por Bolsonaro 
ao STF. O placar do julgamen-
to é o mesmo daquele que 
derrubou, com recados duros 
ao atual presidente da 2ª Tur-
ma, decisão individual que 
suspendeu os efeitos de outro 
julgamento colegiado do TSE, 
o que cassou o deputado es-
tadual Fernando Francischi-
ni (União Brasil-PR), por es-
palhar notícias falsas contra 

as urnas eletrônicas.
O ministro Edson Fachin 

foi o primeiro a divergir do 
entendimento de Kassio e 
Mendonça. No voto apresen-
tado no julgamento de ontem, 
o magistrado não fez ponde-
rações sobre o mérito do caso, 
mas questionou o fato de o 
processo ter sido movido no 
âmbito de uma ação já rela-
tada por Kassio Nunes Mar-
ques, e não à parte, além de 
indicar que o tema de fundo 
do caso é de competência do 
Plenário do STF e não da Se-
gunda Turma.

Na avaliação do ministro, 
não há “qualquer justificati-
va” que autorize o Supremo a 
analisar o caso em um proce-
dimento apartado do proces-
so principal. “Qualquer deba-
te que se queira fazer sobre o 
mérito deve, portanto ser feito 
em sede própria, sob pena de 
se desestruturar o arcabouço 
processual do País, transfor-
mando esta Corte em sede re-
cursal universal”, ponderou.

Fachin ainda rebateu o ar-
gumento usado por Kassio 
Nunes Marques para livrar 
Noventa da cassação, no sen-
tido de que o deputado não 
teve a chance de recorrer do 
julgamento no TSE já que o 
acórdão não teria sido publi-

cado. Outro argumento usa-
do foi o de que a cassação teve 
um efeito cascata. Como o de-
putado foi puxador de votos, 
outros parlamentares arrasta-
dos por ele, por causa do coe-
ficiente eleitoral, também fo-
ram impactados pela decisão.

O ministro ressaltou que 
o acórdão do TSE foi publica-
do na quinta-feira (9) e mes-
mo se não tivesse sido, não 
seria possível a interposição 
de um pedido em recurso 
que “sequer existe”. “Se a ur-
gência impele o interessado 
a buscar solução urgente, há 
meios processuais próprios, 
há ações individuais próprias 
e há os recursos a elas ineren-
tes”, indicou.

O ministro Ricardo Le-
wandowski seguiu o enten-
dimento de Fachin, sem fazer 
ponderações à parte no jul-
gamento que ocorre em ses-
são extraordinária do plená-
rio virtual - ferramenta que 
permite que os ministros de-
positem seus votos à distân-
cia, longe dos holofotes da TV 
Justiça e sem, necessariamen-
te, apresentar suas justificati-
vas para o posicionamento.

Após um empate, com 
dois votos a favor da liminar 
de Kassio e dois pela derru-
bada da decisão, coube ao mi-

nistro Gilmar Mendes, deca-
no do Supremo, desempatar 
o julgamento. Em seu voto, 
o ministro evocou pondera-
ções que fez no julgamento do 
caso de Francischini, indican-
do que o acórdão recorrido 
somente “espelhou entendi-
mento consolidado” no TSE.

Segundo o decano, cabe-
rá ao plenário, fixar entendi-
mento sobre a retotalização 
dos votos de um partido, em 
eleições proporcionais, quan-
do há anulação dos votos de 
candidato cassado pela Jus-
tiça Eleitoral. O tema é obje-
to de uma ação que já trami-
ta na Corte.

STF mantém cassação de Valdevan Noventa
decisão derrubada

Pepita Ortega 
Agência EstadoA porta-voz do Alto Co-

missariado das Nações Uni-
das para Direitos Humanos 
(ACNUDH), Ravina Shamda-
sani, afirmou ontem que o go-
verno brasileiro demorou para 
iniciar as buscas pelo jornalis-
ta Dom Phillips e o indigenista 
Bruno Pereira, desaparecidos 
há cinco dias no Vale do Javari, 
extremo oeste do Amazonas.

“Cumprimentamos que 
agora, após decisão judicial, 
as autoridades empregaram 
mais meios para procurar es-
ses dois homens”, afirmou 
Shamdasani em entrevista 
coletiva concedida em Gene-
bra, na Suíça “Mas inicialmen-
te a resposta das autoridades 
foi lenta”, disse.

Cobrança
Em nota, a ACNUDH afir-

mou ser “crucial” que as auto-
ridades a nível federal e local 
reajam de forma robusta e rá-
pida, empregando ao máxi-
mo os meios necessários para 
busca efetiva na área remota 
em questão.

O anúncio do Alto Comis-
sariado foi feito dias após a 
Justiça apontar omissão do 
Governo Federal em realizar 
efetivamente as buscas pelos 
desaparecidos.

Na quarta-feira (8), a juí-
za federal Jaiza Maria Pin-
to Fraxe determinou que a 
União efetivasse imediata-
mente a viabilização de he-
licópteros, embarcações e 
equipes de busca, seja da Po-
lícia Federal, Forças de Se-
gurança ou Forças Armadas 
a fim de localizar os desapa-
recidos. Segundo a juíza, o 
governo falhou em seu de-
ver de fiscalizar terras indí-
genas e proteger povos indí-
genas isolados e de recente 
contato.

Para a ONU, as autorida-
des brasileiras têm responsa-
bilidade em proteger defen-
sores dos direitos humanos, 
ambientalistas e jornalistas 
em atividade no país. 

O Brasil é o 4º país que 
mais registra assassinatos 
de ativistas ambientais e do 
direito à terra no planeta, se-
gundo relatório divulgado 
pela ONG Global Witness 
em 2021.

“Apelamos a todas as au-
toridades para que de fato 
garantam que protegerão e 
capacitarão jornalistas, de-
fensores de direitos humanos 
e povos indígenas, reconhe-
cendo seu papel fundamental 
na obtenção de informações 
de lá, especialmente nessas 
áreas remotas”, afirmou Ra-
vina Shamdasani.

ONU vê as buscas lentas
Manoela Bonaldo 
 Agência Estado

“A atuação 
deve ser 
designada à 
preservação 
da ordem 
pública e da 
incolumidade 
das pessoas e 
do patrimônio

Anderson Torres

n 

Os ministros 
Edson Fachin, 
Ricardo 
Lewandowski e 
Gilmar Mendes 
votaram por 
restabelecer 
decisão do TSE, 
que cassou o 
mandato do 
parlamentar
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A FOGUEIRA
MAIS BRILHANTE...

...E O FORROFIANDO!
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Segunda a sexta

Presidente se defende sobre a Amazônia, diz estar “maravilhado” com Joe Biden e reitera as pautas ideológicas

Jair Bolsonaro discursa nos EUA
na cúpula das américas

Diante de líderes das 
Américas na manhã de on-
tem o presidente Jair Bol-
sonaro se defendeu de 
acusações a respeito do des-
matamento da Amazônia, 
disse estar “maravilhado” 
com o americano Joe Biden 
e reiterou as pautas ideo-
lógicas do bolsonarismo 
como defesa da família, dos 
militares e de liberdades de 
expressão e religiosa.

Criticado pela comu-
nidade internacional du-
rante os primeiros anos de 
seu mandato pelo afrou-
xamento dos controles de 
desmatamento e aumento 
nos índices de queimadas 
na Amazônia, Bolsonaro 
usou boa parte do discur-
so para falar da preserva-
ção da Floresta. “Somos um 
dos países que mais preser-
va o meio ambiente e suas 
florestas. Mesmo preser-
vando 66% de nossa vege-
tação nativa e usando ape-
nas 27% do nosso território 
para pecuária e agricultura 
somos uma potência agrí-
cola e sustentável Não ne-
cessitamos da região ama-
zônica para expandir nosso 

“Estou realmente 
maravilhado  
e acreditando 
em suas 
palavras e 
naquilo que 
foi tratado 
reservadamente

Jair Bolsonaro

Viagem do papa à África em julho 
é adiada por problema no joelho

tratamento

n 

Apesar da 
condição, 
o papa tem 
mantido 
agenda 
regular de 
audiências

Foto: Vaticano Media

Papa Francisco visitaria a República Democrática do Congo e o Sudão do Sul

A viagem do papa Fran-
cisco à República Democrá-
tica do Congo e ao Sudão do 
Sul, marcada para o perío-
do de 2 a 7 de julho, foi adia-
da indefinidamente por cau-
sa de um problema no joelho 
do pontífice, de 85 anos, in-
formou o Vaticano ontem.

Um comunicado infor-
mou que o adiamento foi de-
cidido “com pesar”, a pedi-

do dos médicos do papa que 
o tratam de ligamento rom-
pido no joelho. A condição o 
forçou a usar cadeira de ro-
das no último mês.

A decisão foi tomada 
“para não comprometer os 
resultados da terapia que 
ele está fazendo para o joe-
lho”, disse o porta-voz Mat-
teo Bruni. 

O anúncio foi feito ape-
nas alguns dias depois que o 
Vaticano divulgou os nomes 
dos jornalistas que o acom-

panhariam na viagem. Os 
preparativos estavam em an-
damento nos dois países.

O Vaticano não disse se a 
viagem agendada para o pe-
ríodo de 24 a 30 de julho ao 
Canadá também seria afeta-
da pelo problema. 

Apesar da condição, o 
papa tem mantido agenda re-
gular de audiências. Ele teve 
quatro audiências ontem, in-
cluindo uma com a presiden-
te da Comissão Europeia, Ur-
sula von der Leyen.

Aline Bronzati  
Beatriz Bulla 
Agência Estado

agronegócio”, afirmou.
Desde que Biden tomou 

posse, o governo brasilei-
ro foi pressionado a mudar 
sua política ambiental e se 
comprometer com ações 
concretas para redução do 
desmatamento. Em abril do 
ano passado, Brasília fez 
uma inflexão na sua retóri-
ca ambiental durante a Cú-
pula Climática promovida 
por Biden e, desde então, 
os americanos têm elogia-

do nos bastidores o compro-
misso do governo brasileiro 
sobre o assunto.

“Os nossos desafios são 
proporcionais ao nosso ta-
manho. Lembro que a área 
da região amazônica equi-
vale à toda Europa Ociden-
tal”, justificou Bolsonaro, 
que afirmou que o Código 
Florestal deveria “servir de 
exemplo” a outros países.

Fã declarado do ex-pre-
sidente americano Donald 
Trump, Bolsonaro repetiu 
- desta vez em frente aos 
demais presidentes e di-
plomatas da região - que 
ficou “maravilhado” com 
Joe Biden. “A experiência 
de ontem (quinta, 9) como 
a de Biden foi simplesmente 
fantástica. Estou realmente 
maravilhado e acreditando 
em suas palavras e naquilo 
que foi tratado reservada-
mente”, disse. 

O presidente contou aos 
presentes que, além da bi-
lateral com o americano, 
manteve uma conversa re-
servada com Biden. Bolso-
naro também quis demons-
trar que os dois mantiveram 
proximidade e afirmou que 
ficaram sentados em uma 
distância inferior a um me-
tro e “sem máscara”, apesar 
de não estar vacinado con-
tra Covid.

O presidente dos EUA 
tentou se manter o mais 
distante possível de Bol-
sonaro desde que chegou 
à Casa Branca, em janei-
ro de 2020. O encontro en-
tre os dois em Los Angeles 
foi costurado a contragosto 
por ambos. 

Biden se curvou à ideia 
de convidar Bolsonaro para 
um encontro bilateral dian-
te do risco de sediar uma 
Cúpula das Américas es-
vaziada e depois de assistir 
a aproximação de Bolsona-
ro e de Alberto Fernández 
(Argentina) a Vladimir Pu-
tin, na iminência do início 
da guerra na Ucrânia.

“Senti muita sinceridade 
e muita vontade (do Biden) 

em resolver os problemas 
que fogem, obviamente, da 
total responsabilidade de 
cada um de nós, mas juntos 
poderemos buscar alterna-
tivas para pôr um fim nesse 
conflito. Eu acredito que to-
dos trabalhando dessa ma-
neira atingiremos os nos-
sos objetivos, em especial o 
governo americano”, emen-
dou. Apesar da alegada boa 
conversa com Biden, Bolso-
naro faltou ao jantar ofere-
cido pelo americano aos lí-
deres estrangeiros na noite 
de quinta-feira.

O presidente brasileiro 
também incluiu no discur-
so falas que reforçam as ba-
ses ideológicas de seu go-
verno, como costuma fazer 

desde nos pronunciamen-
tos perante os presentes na 
Assembleia-Geral da ONU. 
“Atualmente vemos ataque 
claro às liberdades indivi-
duais”, afirmou Bolsonaro. 
“Afirmamos que temos um 
governo que acredita em 
Deus, respeita os seus mili-
tares, é favorável à vida des-
de sua concepção, defende 
a família e deve lealdade a 
seu povo”, disse.

Biden não estava no lo-
cal. O governo americano 
foi representado pelo se-
cretário de Estado, Antony 
Blinken, enquanto o presi-
dente dos EUA fazia, fora 
dali, um discurso sobre in-
flação e economia domésti-
ca no porto de Los Angeles.

Encontro costurado a contragosto

Em discurso na plená-
ria da Cúpula das Améri-
cas, em Los Angeles, Esta-
dos Unidos, o presidente Jair 
Bolsonaro afirmou que auto-
ridades do país têm trabalho 
“desde o primeiro momen-
to” para localizar o jornalis-
ta britânico Dom Phillips e 
o indigenista Bruno Pereira. 
“Desde o último domingo, 
quando tivemos informação 
que dois cidadãos desapare-
ceram na região do Vale do 
Javari, desde o primeiro mo-
mento, as nossas Forças Ar-
madas e PF têm se destaca-
do na busca incansável da 
localização dessas pessoas. 
Pedimos a Deus que sejam 
encontrados com vida”, dis-
se Bolsonaro.

Reportagem de ontem 
publicada no Estadão mos-
tra que, passados cinco dias 
do desaparecimento da du-
pla, o Governo Federal ain-

Busca incansável por desaparecidos 

da não enviou para a região 
do Vale do Javari a Força Na-
cional de Segurança, ao con-
trário do que costuma ocor-
rer em casos que envolvem 
regiões com pouca estrutu-
ra de segurança. Além disso, 
a porta-voz do Alto Comis-
sariado das Nações Unidas 
para Direitos Humanos (AC-
NUDH), Ravina Shamdasa-
ni, afirmou ontem que o go-

verno brasileiro foi “lento” 
para reagir ao caso. O desa-
parecimento do jornalista e 
do indigenista na Amazô-
nia foi um foco de tensão na 
passagem de Bolsonaro pe-
los EUA. Além do protesto de 
ativistas na frente do hotel do 
presidente, parlamentares do 
partido democrata e ativistas 
queriam que Biden cobras-
se Bolsonaro sobre posicio-
namento a respeito do caso.

O ministro da Justiça, An-
derson Torres, teve reuniões 
com o governo americano e 
britânico sobre o desapare-
cimento do jornalista Dom 
Phillips e do indigenista Bru-
no Pereira na Amazônia. Em 
Los Angeles, Torres se reu-
niu com o assessor para meio 
ambiente do governo Biden, 
John Kerry, e com diplomatas 
britânicos. Eles pediram que 
o Brasil esgote as possibilida-
des na investigação.

Amazônia
O desaparecimento 

do jornalista e do 
indigenista foi um  

foco de tensão 
na passagem de 

Bolsonaro  
pelos EUA

Agência Brasil
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O primeiro mês do Progra-
ma de Regularização Fiscal 
(Refis) da Prefeitura de João 
Pessoa gerou aproximadamen-
te 13 mil acordos de negociação 
para o pagamento de dívidas 
tributárias e um total de apro-
ximadamente R$ 20 milhões já 
pagos. Outros R$ 42 milhões 
em acordos devem ser pagos 
de forma parcelada, conforme 
acordado junto à Secretaria da 
Receita. Na última quarta-feira 
(8), a Prefeitura prorrogou por 
mais um mês o prazo de vali-
dade do Refis para dar opor-
tunidade a mais contribuintes 
saudarem suas dívidas junto à 
administração municipal.

O Refis garante descontos 
que chegam a 100% nos juros e 
90% nas multas aos contribuin-
tes com dívidas tributárias jun-
to à administração pública da 
capital. O contribuinte pode re-
negociar a dívida para paga-
mento à vista no Portal do Con-
tribuinte da Prefeitura de João 
Pessoa (https://www.joaopes-
soa.pb.gov.br/pc) sem precisar 
se deslocar ao Centro Adminis-
trativo Municipal (CAM), em 
Água Fria, ou agendar atendi-

mento presencial para renego-
ciar quando quiser realizar o 
pagamento de forma parcela-
da. O contribuinte deve com-
parecer ao auditório do CAM, 
no dia e hora agendado para 
realizar a negociação.

“O Refis deu a oportunida-
de para que o contribuinte de 
João Pessoa salde suas dívidas 
junto à Prefeitura de João Pes-
soa e neste primeiro mês ti-
vemos um bom resultado no 
número de acordos firmados. 
É importante que os acordos 
para pagamento parcelado se-
jam cumpridos para garantir 
os descontos oferecidos e evi-
tar a incidência de nova multa e 
juros sobre os valores devidos”, 
afirmou o secretário da Recei-
ta, Sebastião Feitosa.

A renegociação se aplica 
aos tributos, multas e demais 
receitas públicas devidas ao 
Município, estando elas ins-
critas em dívida ativa ou em 
qualquer fase de cobrança ad-
ministrativa ou judicial. En-
tre os tributos passíveis de ne-
gociação, estão as dívidas de 
IPTU, ITBI, ISS, TCR, multas 
de construção, da Secretaria 

de Meio Ambiente (Semam) e 
do Procon.

As infrações de trânsito, in-
denizações e multas de nature-
za contratual não poderão ser 
negociadas no Refis. Além dis-
so, os valores devidos referen-
tes ao exercício atual de 2022 de 
IPTU, TCR e ISS também não 
poderão ser renegociados, as-
sim como os valores do custeio 
da iluminação pública.

Descontos
Para pagamentos à vista, 

os incentivos corresponderão 
ao desconto de 100% nos juros 
de mora e de 90% na multa de 
mora ou multa por infração, 
conforme o caso. Em multas 
aplicadas pelo Procon, Semam, 
Emlur e por construir sem li-
cença, o desconto será de 80%.

Para pagamentos parcela-
dos, o desconto aplicado nas 
multas e juros respeitará as se-
guintes regras: ao parcelar em 
até 12 vezes, o desconto é de 
70%; no parcelamento em 24 
vezes, o desconto é de 50%; em 
36 vezes, o desconto é de 30%; 
e no parcelamento em 48 vezes, 
o desconto é de 10%.

Opinião
Alexandre Henrique Salema Ferreira

salemaferreira@gmail.com | Colaborador

Acordos também arrecadaram R$ 42 milhões a serem pagos de forma parcelada 

Refis gera R$ 20 milhões 
em pagamentos à PMJP

dívidas tributárias

Em diversos textos anteriores, publicados 
na coluna semanal de Acilino Madeira, 
discorremos sobre a premente necessidade 

de reforma no sistema tributário nacional. 
Tratamos de questões sobre federalismo fiscal, 
centralização das receitas na União, elevada 
tributação sobre oconsumo, desrespeito 
à capacidade contributiva individual, 
complexidade do sistema tributário, relação entre 
subdesenvolvimento e tributação, ineficiência 
econômica e outras externalidades decorrentes do 
atual modelo tributário.

Por mais surpreendente que possa parecer, 
muitas dessas questões remontam à época do 
Império, conforme registraram os financistas 
Augusto Olympio Viveiros de Castro e Amaro 
Cavalcanti, ambos contemporâneos da 
Proclamação da República.

Apesar disso, como sempre acontece no Brasil, 
em ano eleitoral a classe política tem o péssimo 
costume de ressuscitar problemas estruturais 
a fim de apresentar soluções político-jurídicas 
apressadas.

Por diversos fatores internos e internacionais, o 
Brasil passa desde 2013 por um momento político, 
econômico e social de inflexão, demandando 
do subsistema da Política (com P maiúsculo 
para diferenciar da mera politicagem) respostas 
que nem sempre são as mais palatáveis para 
a sociedade. Por exemplo, nos últimos cinco 
anos presenciamos as reformas trabalhista e 
previdenciária sem que a sociedade pautasse 
as discussões destinadas a produzir, respeitada  
a reserva do possível, decisões políticas que 
atendessem às necessidades socioeconômicas.

Agora é chegada a vez da tão almejada 
reforma tributária. E não é sem razão que só a 
partir do início da década de 2020 o subsistema da 
Política se viu fortemente pressionado a apresentar 
respostas às demandas da sociedade e dos 
agentes econômicos. 

Se tomarmos como referência 2021 e 2022, 
anos em que a pauta reformista tributária adquiriu 
protagonismo na mídia, iremos constatar que nos 
anos imediatamente anteriores o mundo vivenciou, 
por exemplo, a derrocada da modelo econômico 
globalizado (ou seja, da internacionalização 
dos mercados de capital e de produção), cuja 
face mais visível é a guerra comercial entre EUA 
e China; passou pela maior crise sanitária dos 
últimos 100 anos; experimentou problemas globais 
de suprimento de insumos; além de ter assistido à 
forte elevação da inflação em escala mundial.

Diante desse contexto, os vícios do sistema 
tributário nacional impactaram severamente o 
cotidiano das pessoas, sentida nos preços das 
mercadorias, produtos e serviços, além, claro, da já 
reconhecida precarização dos serviços e políticas 
públicas.

Em sociedades atrasadas como a nossa, 
diante da insuportável existência cotidiana, do 
vazio existencial humano, o recurso rasteiro é 
eleger um inimigo comum. Esse péssimo costume 
social, infelizmente, é reproduzido no subsistema 
da Política, a ponto de o ICMS ser apontado na 
atualidade como a origem das mazelas sociais e 
econômicas do país.

Não à toa, o Poder Judiciário e o Congresso 
Nacional iniciaram uma verdadeira cruzada contra 
o ICMS. Recentes decisões judiciais proferidas 
pelo STF e projetos de lei complementar buscam 
reduzir as alíquotas e delimitar as bases de 
cálculo de mercadorias, produtos e serviços, como 
energia elétrica, combustíveis e telecomunicação. 
Esqueceram só de um detalhe: o ICMS é a 
principal fonte de financiamento dos Estados.

Aproveitando esse profícuo momento de 
debates políticos, jurídicos e econômicos, 
iniciaremos mais uma rodada de textos semanais 
sobre os problemas inatos ao modelo de 
financiamento dos entes federados subnacionais, 
em especial dos Estados. 

Não temos, por evidente, a pretensão de pautar 
qualquer discussão política. Nossa intenção é de 
estimular a discussão civilizada dentre aqueles 
agentes (gestores, profissionais, acadêmicos, 
empresários etc.) que, de alguma forma, se 
interessam pelas alterações constitucionais e 
legislativas no campo de incidência do ICMS que 
estão por vir.

O ICMS sob pressão

Festejos juninos mobilizam todos os setores econômicos, gerando renda e impulsionando atividades locais
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“É importante 
que os acordos 
para pagamento 
parcelado 
sejam 
cumpridos 
para garantir 
os descontos 
oferecidos 
e evitar a 
incidência de 
nova multa e 
juros sobre os 
valores devidos 
ao Município

Sebastião Feitosa

Como se vivesse um “segun-
do Natal”, Campina Grande tem 
um considerável aumento de 
suas receitas durante o mês de 
junho, pela presença de milha-
res de visitantes oriundos de 
todas as partes do Brasil e até 
do exterior, para participar d’O 
Maior São João do Mundo. Con-
forme dados da Prefeitura Mu-
nicipal, em 2019, último ano de 
realização presencial, o evento 
gerou ao município uma recei-
ta em torno de R$ 300 milhões.

Em ritmo de forró, a cidade 
presencia, a cada ano, a lotação 
da rede hoteleira, das hospeda-
gens alternativas, crescimen-
to da movimentação nos bares 
e restaurantes, além do incre-
mento de todas as suas ativida-
des comerciais e demais setores 
da economia. Do vendedor am-
bulante de milho aos donos de 
casas de shows, todos são bene-
ficiados pelo evento, considera-
do um dos mais importantes do 
interior do país.

A estimativa, levantada pela 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico (Sede), tem como 
base o que foi faturado em 2019, 
por parte do comércio local, se-
tor de serviços, barraqueiros 
instalados no Parque do Povo, 
agentes turísticos, artesãos, se-
tor de transportes, entre outros 
segmentos envolvidos com a 
realização da festa.

Segundo a Medow Entrete-
nimento e cultura, com base em 
pesquisa realizada pelo Institu-
to DataVox, em 2019, 1,8 milhão 
de pessoas circularam pelo Par-
que do Povo nos 31 dias de festa, 
número que deve chegar a dois 
milhões este ano. 

São João movimenta R$ 300 milhões em CG
impacto financeiro

Por conta dos festejos ju-
ninos, a Prefeitura Municipal 
lançou o projeto Recicla São 
João 2022, que vai proporcio-
nar a inserção socioeconômi-
ca de 40 catadores que fazem 
parte das cooperativas e as-
sociações de materiais reuti-
lizáveis e recicláveis instala-
das na cidade. 

O projeto do governo mu-
nicipal é coordenado pela Se-
cretaria de Serviços Urbanos 
de Meio Ambiente (Sesuma). 
Os contratos de prestação de 
serviço dos catadores que fa-
rão a coleta seletiva duran-
te os festejos juninos foi assi-
nado ontem. Fazem parte da 
ação, a Cooperativa de Cata-
dores e Catadoras de Mate-

riais Recicláveis de Campina 
Grande (Catamais), a Coope-
rativa de Trabalhadores de 
Materiais Recicláveis (Cotra-
mare), a Associação de Cata-
dores de Materiais Reciclá-
veis da Comunidade Nossa 
Senhora Aparecida (Aren-
sa) e o Centro de Arte em Vi-
dros (Cavi), tendo como re-
presentante a Cooperativa 
Catamais. Todas as ativida-
des dos catadores são acom-
panhadas pelo Ministério Pú-
blico do Trabalho.

O serviço de coleta seleti-
va será realizado no Parque 
do Povo e no Distrito de Ga-
lante. Os colaboradores serão 
divididos em oito equipes. 
Um ponto de apoio ficará ins-

talado ao lado da Pirâmide do 
Parque do Povo e, como nos 
anos anteriores, haverá o re-
forço de um caminhão e ca-
çamba para transportar o ma-
terial até o galpão, localizado 
no bairro Três Irmãs.

Projeto
O Recicla São João, con-

forme a coordenadora do pro-
grama, engenheira Rafaela 
Oliveira, visa garantir a des-
tinação ambientalmente ade-
quada dos resíduos sólidos 
recicláveis gerados durante o 
evento. O programa também 
consegue efetivar a susten-
tabilidade e fomentar a ado-
ção de novas práticas, além 
de promover a inclusão social.

Evento propicia renda a catadores

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 1,49%

R$ 4,989
-1,51%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

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

Euro  Comercial

0,59%

R$ 5,249

Libra  Esterlina

-0,03%

R$ 6,141

Ibovespa

105.481 pts

Selic

Fixado em 4 de 
maio de 2022

12,75%



No segundo ano de pan-
demia, em 2021, o rendimen-
to médio dos brasileiros caiu 
para o menor patamar regis-
trado desde 2012. De acor-
do com o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o rendimento médio 
mensal real domiciliar per ca-
pita em 2021 foi de R$ 1.353. 
Em 2012, primeiro ano da 
série histórica da pesquisa, 
esse rendimento era o equi-
valente a R$ 1.417. Em 2020, 
no primeiro ano de pande-
mia, era de R$ 1.454.

Os dados são da Pesqui-
sa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) Contínua 
Rendimento de todas as fon-
tes 2021, divulgados ontem. 
Esses valores referem-se a 
uma média de quanto recebe 
cada um dos brasileiros, por 
mês. Os valores de anos an-
teriores são atualizados pela 
inflação do período para que 
possam ser comparados. Es-
ses rendimentos tratam-se 
de médias, o que significa 
que há grupos que ganham 
mais, grupos que ganham 
menos e ainda aqueles que 
não possuem rendimento.  

A pesquisa mostra que, 
em média, os brasileiros es-
tão recebendo menos e tam-
bém que menos brasileiros 
possuem algum rendimen-
to. O percentual de pessoas 
com rendimento na popula-
ção do país caiu de 61% em 
2020 para 59,8% em 2021, o 
mesmo percentual de 2012 e 
também o mais baixo da sé-
rie histórica.

O IBGE considera no le-
vantamento os rendimentos 
provenientes de trabalhos; de 
aposentadoria e pensão; de 
aluguel e arrendamento; de 

pensão alimentícia, doação e 
mesada de não morador; além 
de outros rendimentos. 

Considerados apenas os 
brasileiros que possuem ren-
dimento, a média mensal re-
gistrada em 2021 foi R$ 2.265, 
segundo o IBGE, a menor 
da série histórica. As meno-
res médias desde 2012 entre 
as pessoas com rendimento 
também foram registradas 
em aposentadoria e pensão, 
com média de R$ 1.959 e em 
outros rendimentos (R$ 512).

Pandemia 
Entre 2020 e 2021, a parti-

cipação do trabalho na com-
posição do rendimento mé-
dio aumentou de 72,8% para 
75,3%. Mas, apesar do au-
mento da população ocupa-
da, a massa do rendimento 
mensal real de todos os tra-
balhos caiu 3,1%, indo de R$ 
223,6 bilhões para R$ 216,7 
bilhões, no período.

“A pandemia afetou mui-
to o mercado de trabalho em 
2020 por causa do isolamen-
to social que teve que ser fei-
to para frear a pandemia. En-
tão, o mercado de trabalho 
perdeu muita ocupação. O 
mercado de trabalho está re-
tomando, mas o ritmo ainda 
está menor do que o de 2019”, 
diz a analista da pesquisa 
Alessandra Scalioni Brito.

Alessandra aponta ain-
da a inflação como um dos 
fatores que impactaram os 
rendimentos dos brasileiros, 
tanto provenientes do traba-
lho quanto de outras fontes, 
como aposentadorias, pen-
são alimentícia, entre outras. 
Em 2021, o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), considerado 
a inflação oficial do país, foi 
de 10,06% - a maior taxa acu-
mulada no ano desde 2015.
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Média domiciliar per capita no país foi de R$ 1.353 em 2021, pior patamar registrado pelo IBGE desde 2012

Rendimento de brasileiros despenca
ganhando menos

Mariana Tokarnia 
Agência Brasil

Enquanto a participa-
ção do trabalho aumentou, 
a participação de outros 
rendimentos encolheu. A 
pesquisa de 2021 mostra 
que o percentual de do-
micílios com alguém re-
cebendo recursos de pro-
gramas sociais, como o 
auxílio emergencial, caiu 
de 23,7% para 15,4%.

“Foi um benefício ape-
nas emergencial. Agora 
que a gente está tirando 
ele, a gente está vendo que 
ele cumpriu o papel ali de 
não deixar a renda cair tan-
to em 2020, mas em 2021 
essa queda veio e a desi-
gualdade voltou para o pa-
drão que estava. As rendas 
estão menores e tivemos a 
questão inflacionária. En-
tão, estamos em situação 
pior em 2021 em termos 
de renda”, diz Alessandra.

De acordo com a pes-
quisa, a queda do rendi-
mento mensal domiciliar 
per capita foi mais intensa 
entre as classes com me-
nor rendimento. Em 2021, 
o rendimento médio do 
1% da população que ga-
nha mais era 38,4 vezes 
maior que o rendimen-
to médio dos 50% que ga-
nham menos. O rendimen-
to médio mensal daqueles 
com maior renda era de R$ 
15.940; já entre os que ga-
nham menos, era de R$ 415.

No início da pande-
mia do novo coronaví-

rus, em 2020, essa razão 
reduziu para 34,8 vezes, 
atingindo o menor valor 
desde 2015. Isso ocorreu, 
segundo o IBGE, sobre-
tudo por conta de outros 
rendimentos, como o au-
xílio emergencial.

Desigualdade
A pesquisa aponta tam-

bém as desigualdades de 
rendimento entre as re-
giões do Brasil. Em todas 
elas houve queda no rendi-
mento médio mensal real 
domiciliar per capita entre 
2020 e 2021. Enquanto na 
região Sudeste essa renda 
passou de R$ 1.742 para R$ 
1.645 e na região Sul, de R$ 
1.738 para R$ 1.656; na re-
gião Norte passou de R$ 
966 para R$ 871 e na região 
Nordeste, de R$ 963 para 
R$ 843. Na região Centro
-Oeste a variação foi de R$ 
1.626 para R$ 1.534.

“O mercado de traba-
lho é mais informalizado 
no Norte e no Nordeste, 
então, a renda do trabalho 
ali tende a ter uma distri-
buição mais desigual. As 
regiões tendem a receber 
mais benefícios de progra-
mas sociais e como hou-
ve essa mudança no auxí-
lio emergencial, elas foram 
mais afetadas entre 2020 e 
2021. Por isso tiveram esse 
aumento de desigualdade 
maior que em outras re-
giões”, diz Alessandra.

Auxílio Emergencial

A receita nominal de ven-
das do comércio varejista, na 
Paraíba, aumentou 21,7%, em 
abril, em relação ao mesmo 
mês de 2021, indica Pesquisa 
Mensal do Comércio, realiza-
da pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
No comparativo com março 
deste ano, o crescimento foi 
de 2%. No acumulado do ano, 
o acréscimo é de 12,6%. Já no 
que se refere à variação acu-
mulada dos últimos 12 meses, 
no comparativo com os 12 me-
ses imediatamente anteriores, 
a alta foi de 8,3%.

Quanto à receita do comér-
cio varejista ampliado, que in-
clui veículos, motos, partes e 

peças e material de constru-
ção, os índices são diferentes. 
Em abril, houve crescimento 
de 15,2% sobre abril de 2021, 
e de 0,4% sobre março deste 
ano. No acumulado do ano, o 
IBGE registrou alta de 13,1%, 
um índice melhor do que o do 
comércio varejista. A variação 
acumulada em 12 meses tam-
bém foi maior, de 12,3%.

O volume de venda do co-
mércio varejista, na Paraíba, 
apresentou alta de 4,5% sobre 
abril de 2021 e de 0,5% sobre 
março de 2022. Contudo, no 
acumulado do ano, o resulta-
do é negativo em 1,3%. A va-
riação acumulada dos últimos 
12 meses é de - 4,6%. No vare-
jo ampliado, todos os índices 
são negativos. Houve queda 
de 2,2% na comparação com 

abril de 2021 e de 0,9%, com 
março deste ano. No ano, o ín-
dice acumula queda de 2,4%. 
Nos últimos 12 meses, houve 
redução de 1,8%.

 
Brasil

No país, o volume de ven-
das no comércio varejista cres-
ceu 0,9% frente ao mês imedia-
tamente anterior, e 4,5% sobre 
abril do ano passado. Em 2022, 
o comércio varejista acumu-
la crescimento de 2,3%. Já nos 
últimos 12 meses, o resultado 
foi de 0,8%. 

No que se refere a abril de 
2021, o comércio varejista cres-
ceu em cinco das oito ativida-
des pesquisadas e caiu em três. 
No varejo ampliado, houve alta 
de 0,7% em relação a março, e 
de 1,5% sobre abril de 2021. 

IBGE: receita nominal do comércio 
varejista sobe 21,7% na Paraíba 

em abril

Thadeu Rodrigues 
Thadeu.rodriguez@gmail.com

 Volume de vendas do comércio varejista também apresenta alta na comparação com dados anteriores

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O trabalhador que 
usou seu Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS) para comprar 
ações na privatização da 
Eletrobras conseguiu le-
var 66,79% do que re-
servou, de acordo com o 
comunicado sobre a ope-
ração, que movimentou 
R$ 33,7 bilhões.

Como a demanda pelo 
FGTS foi alta, chegando 
a R$ 9 bilhões, com 370 
mil pessoas reservando as 
ações, de acordo com fon-
tes, foi necessário fazer o 
rateio. Na oferta total, fo-
ram alocados R$ 6 bilhões 
para trabalhadores que 
usaram o FGTS.

O investidor que fez 
uso de seu FGTS para en-
trar na oferta não pode-
rá se desfazer do investi-
mento por um prazo de 
no mínimo 12 meses, exce-
to em alguns casos, como 
demissão.

A diferença entre o va-
lor pedido e o total que 
será efetivamente investi-
do voltará para a conta do 
trabalhador, ficando su-
jeita às regras de correção 
de praxe.

Essa é a primeira vez 
que o trabalhador pode 
usar parte do saldo de seu 
FGTS para comprar ações 
desde a megacapitaliza-
ção da Petrobras, em 2010.

Investidor que 
usou FGTS em 
ações teve 67% 
do solicitado 

eletrobras

Altamiro Silva Junior 
Agência Estado

Uma pesquisa divulga-
da na quinta-feira (9), selecio-
nou as 38 melhores empresas 
para pessoas LGBT+ trabalha-
rem no Brasil. Em sua primei-
ra edição, o estudo “Melho-
res Lugares para Trabalhar 
para Pessoas LGBTI+ 2022” 
foi realizado pelo Instituto 
Mais Diversidade em parce-
ria com o Fórum de Empresas 
e Direitos LGBTI+ e a Human 
Rights Campaign Foundation 
(HRC), que realiza, nos Esta-
dos Unidos, o Índice de Igual-
dade Empresarial desde 2002.

O estudo fez uma análise 
abrangente sobre a adoção de 
políticas inclusivas relaciona-
das a pessoas LGBT+ em em-
presas de diversos tamanhos 
e setores. Na metodologia, os 
critérios foram baseados na 
experiência de implantação 
do Índice de Igualdade Em-
presarial do HRC, considera-
do uma referência dos requi-
sitos que uma empresa deve 
cumprir para ser considera-
da inclusiva em relação à po-
pulação LGBT+ nos Estados 
Unidos.

Para avaliar as práticas, 
foram considerados cinco pi-
lares fundamentais: Políticas 
e documentos institucionais 

de não-discriminação; Gover-
nança em Diversidade e Inclu-
são; Educação para a diversi-
dade LGBT+; Compromissos 
Públicos e Monitoramento da 
inclusão LGBT+.

Mais de 100 organizações 
nacionais e multinacionais 
atuantes no Brasil aderiram ao 
estudo, mas 60 completaram o 
questionário. Dessas, 38 rece-
beram a nota máxima de 100 
pontos e 22 obtiveram notas 
entre zero e 90 pontos.

Segundo Ricardo Sales, 
CEO do Instituto Mais Diver-
sidade, a pesquisa mostra que 
as questões de diversidade e 
inclusão têm se firmado nas 
agendas do meio empresarial 
brasileiro, mas que ainda há 
muito a ser feito. 

“Temos o desafio de fazer 
o tema avançar em organiza-
ções de pequeno e médio por-
te, além de empresas fora do 
Sudeste. Para avançar, é preci-
so comprometimento das lide-
ranças, visão estratégica para 
o tema e definição de metas e 
objetivos claros para esta pau-
ta”, disse Sales.

O CEO também destaca 
que os avanços não chegam 
para todas as pessoas nem na 
velocidade necessária. “Pre-
cisamos avançar na inclusão 
de pessoas trans e de pessoas 
LGBT negras”, ressalta.

Empresas listadas
Confira as 38 empresas que 

obtiveram a pontuação máxi-
ma na pesquisa: 3M do Brasil, 
Accenture do Brasil, Adidas 
do Brasil, Alcoa, Atento Brasil, 
Bain & Company, BASF, Bec-
ton Dickinson, C6 Bank, Car-
refour Comercio e Industria, 
Chubb, CI&T, Corteva Agris-
cience do Brasil, Cummins, 
Demarest Advogados, Flex, 
GE do Brasil, Gerdau, J.P. Mor-
gan, Kearney, Lexmark Inter-
national do Brasil, Localiza, 
Mondelez, NielsenIQ, Novo 
Nordisk, Oracle, Philip Mor-
ris Brasil, PwC Brasil, Renais-
sance São Paulo Hotel, SAP, 
Symrise Aromas e Fragrân-
cias, TE Connectivity Brasil, 
Thomson Reuters, TozziniFrei-
re Advogados, Trench Rossi 
Watanabe, Veirano Advoga-
dos, Via e Yara Brasil Fertili-
zantes.

Pesquisa indica as 38 melhores empresas 
para profissionais LGBT+ trabalharem

mercado inclusivo

Jessica Brasil Skroch 
Agência Estado

n 

Mais de 100 
organizações 
nacionais e 
multinacionais 
atuantes no 
país aderiram 
ao estudo 
realizado

“Temos o desafio 
de fazer o tema 
avançar em 
organizações de 
pequeno e médio 
porte, além de 
empresas fora 
do Sudeste. Para 
avançar, é preciso 
comprometimento 
das lideranças, 
visão estratégica 
para o tema e 
definição de metas 
e objetivos claros 
para esta pauta

Ricardo Sales
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Diversidade

O movimento de viagens 
intermunicipais e interesta-
duais em João Pessoa deve 
ter um aumento de 37% em 
relação ao mesmo período no 
ano passado, de acordo com 
os dados da Socicam, admi-
nistradora do Terminal Ro-
doviário Severino Camelo, 
na capital paraibana. A ex-
pectativa é de que haja 102 
mil embarques ao longo do 
mês de junho com destinos 
principais Campina Gran-
de, Patos, Sousa, Bananeiras, 
Guarabira, Sapé e Rio Tin-
to, além de capitais vizinhas 
como Recife e Natal. 

A estimativa tem por 
base as comemorações juni-
nas que acontecem em todo 
o Estado, principalmente na 
Rainha da Borborema, com 
a festa do Maior São João do 
Mundo. A administradora 
da rodoviária, Socicam, e o 
gestor Reinaldo Brasil, espe-
ram que do total de 102 mil 
embarques, 35 mil deles se-
jam para Campina Grande 
até o dia 30 deste mês.

Em relação aos desembar-
ques, a expectativa é de que 

Estimativa tem por base as comemorações juninas que acontecem em todo o estado, principalmente em CG

Fluxo é 37% maior que no ano passado
Terminal rodoviário de JP

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

haja mais de 90 mil, na rodo-
viária da capital. O aumento 
de 37% é em comparação ao 
mês de junho no ano passa-
do, mas ao observar os dados 
do primeiro ano da pande-
mia, o crescimento do volu-
me de viagens é ainda maior, 
com cerca de 42% a mais em 

2022 do que em 2020. Quan-
do o comparativo é com o ano 
de 2019, antes da crise causa-
da pelo novo coronavírus, os 
números de embarques e de-
sembarques ainda são baixos, 
apresentando uma queda de 
5% no movimento.

Neste final de semana, 

que marca a abertura do 
Maior São João do Mundo, 
em Campina Grande, são es-
perados, aproximadamente, 
25 mil embarques em João 
Pessoa, considerando como 
destinos mais procurados 
na Paraíba os municípios de 
Campina Grande, Patos, Sou-

sa, Bananeiras, Guarabira, 
Rio Tinto e Sapé. Chegando 
em João Pessoa, são espera-
dos 23 mil desembarques. Os 
estados vizinhos mais busca-
dos são Pernambuco, com a 
também tradicional festa ju-
nina em Caruaru, no Agreste, 
e Rio Grande do Norte.

Neste final de semana, em razão do Maior São João do Mundo, são esperados 25 mil embarques

Dados
A expectativa é de que 

haja 102 mil embarques 
ao longo do mês de 
junho com destinos 
principais Campina 

Grande, Patos, Sousa, 
Bananeiras, Guarabira, 

Sapé e Rio Tinto, além de 
capitais vizinhas como 

Recife e Natal

Foto: Evandro Pereira

A noite de ontem foi de 
dupla abertura para o Mu-
seu de Arte Popular da Pa-
raíba (MAPP) da Universi-
dade Estadual da Paraíba 
(UEPB). O local abriu ao 
público, presencialmente, 
após a pandemia da Co-
vid-19, e estreou a exposi-
ção “A Feira de Campina 
Grande: Poéticas e Ima-
ginários”. Estiveram no 
evento diversos artistas, 
bem como representantes 
do cenário cultural na Ra-
inha da Borborema, além 
da população em geral in-
teressada no assunto.

Iury Sarmento foi o 
mestre de cerimônias da 
iniciativa e, participando 
dela, estavam o chefe de 
gabinete da Reitoria da 
UEPB, professor Luciano 
Albino, representando a 
reitora, professora Célia 
Regina Diniz; o diretor do 
MAPP e pró-reitor adjunto 
de Cultura, professor José 
Pereira da Silva; o pró-rei-
tor de Cultura da UEPB, 
professor José Cristóvão 
de Andrade; as curadoras 
da exposição, a professo-
ra Joseilda Diniz (Sala 3 
– Cordel e Xilogravura) e 
a cineasta Rebeca Souza 
(Sala 1 – Arte Popular, e 
Sala 2 – Música, com cura-
doria assinada junto com 
o cineasta Hipólito Luce-
na); e a secretária de De-
senvolvimento Econômico 
da Prefeitura Municipal de 
Campina Grande (PMCG), 
Rosália Lucas.

Participaram da cir-
cunstância, ainda, o ex
-reitor da UEPB, o poeta, 
cantor e compositor Ran-
gel Júnior, o também cura-
dor da Sala de Cordel do 
MAPP, Alfrânio de Brito, a 
idealizadora do Festival de 
Inverno e do Bloco da Sau-
dade, Eneida Agra Mara-
cajá, o artesão Sérgio Nas-
cimento, o cantor Sussa de 
Monteiro e o representan-
te do Fórum Forró de Raiz 
(PB), Alfranque Amaral. 
Além disso, integraram o 
momento, o diretor do Tea-
tro Municipal Severino Ca-
bral, Carlos Alan Peres, o 
diretor do Grupo de Tra-
dições Populares Acauã da 
Serra, Agnaldo Barbosa, o 
jornalista Xico Nóbrega, a 
poetisa Aparecida Pinto, a 
professora Normana Na-
tália Passos e o ator Chico 
Oliveira, entre outros.

Em sua fala, Luciano 
Albino destacou que a cul-
tura deve ser vista como 
algo vivido, não como uma 
coisa engessada, que sim-
plesmente se pendura na 
parede. “Ela deve trazer 
uma sensibilidade real 
para a nossa vida e para 
o convívio que temos com 
as pessoas, essa é a preo-
cupação da UEPB enquan-
to instituição pública de 
ensino, que tem um lega-
do de valorização da arte. 
Por outro lado, o contexto 
atual no Brasil é atravessa-
do por fundamentalismos 
e formas totalitárias de ex-
pressão. 

Museu de Arte 
Popular da 
Paraíba reabre 
à visitação

nas Três salas

O programa Opera Paraí-
ba levou ao Hospital de Clí-
nicas, em Campina Grande, 
um mutirão de 400 cirurgias 
de catarata. Com a ação do 
Governo do Estado cada um 
dos pacientes beneficiados 
está tendo a oportunidade de 
ter de volta a saúde dos olhos.

Os procedimentos aconte-
ceram de segunda (6) a quin-
ta-feira (9), sendo 100 cirur-
gias por dia. A aposentada 
Maria Inez operou o olho di-
reito. Segundo ela, a visão já 
não permitia enxergar com 
nitidez. “Eu não estava en-
xergando bem não. Nem con-

seguia mais ler nada. Ainda 
bem que apareceu esse pro-
grama pra dar uma oportu-
nidade pra gente, porque se 
fosse para pagar, eu não ti-
nha condições,” relata.

Alguns pacientes contem-
plados no mutirão foram en-
caminhados para os proce-
dimentos depois de serem 
atendidos na caravana do 
Opera Paraíba nos bairros, 
que aconteceu durante qua-
tro dias da semana. Uma das 
usuárias foi a dona de casa 
Ana Lúcia, do bairro do José 
Pinheiro. “Eu queria muito 
conseguir essa cirurgia pra fa-

zer minhas coisas sem depen-
der de ninguém. Foi tão rápi-
do que nem imaginei, quando 
pensei que ia só fazer consul-
ta pra depois marcar, a cirur-
gia já estava marcada,” conta.

Mesmo com o grande nú-
mero de intervenções reali-
zadas, um outro mutirão já 
está programado para acon-
tecer no hospital, como infor-
mou a diretora da unidade, 
Vívian Rezende. “Nós reali-
zamos 400 cirurgias e já esta-
mos planejando, junto à Se-
cretaria de Estado da Saúde, 
mais 300 procedimentos. Essa 
é uma cirurgia que tem gran-

de demanda, principalmente 
para pessoas idosas,” disse. 

Para se cadastrar no pro-
grama, o usuário precisa 
ter encaminhamento médi-
co e entrar em contato com 
a secretaria de saúde do seu 
município. Os moradores 
de Campina Grande podem 
se inscrever através do site 
www.operapb.saude.pb.gov.
br ou presencialmente no 
Hospital de Clínicas.

Desde o lançamento do 
programa, em 2019, já foram 
mais de 23 mil pessoas que 
saíram da lista de espera por 
uma cirurgia na Paraíba.

Mutirão de catarata no HU tira 400 pessoas da fila
oPera Paraíba

“Nós realizamos 
400 cirurgias 
e já estamos 
planejando, 
junto à 
Secretaria 
de Estado da 
Saúde, mais 300 
procedimentos

Vívian Rezende

Um grupo de 25 famílias 
do assentamento Nova Con-
quista, localizado nos muni-
cípios de Pilar e São José dos 
Ramos, na Zona da Mata Pa-
raibana, investe há 12 anos 
na criação de abelhas de vá-
rias espécies para a produ-
ção comercial de mel, pólen 
e própolis. As 500 colmeias 
instaladas na área de reserva 
ambiental e em alguns lotes 
familiares produzem anual-
mente cerca de 15 toneladas 
de mel. O que começou como 
uma renda extra para os agri-
cultores, transformou-se hoje 
em uma das principais ativi-
dades do assentamento.

Entre jovens e adultos, cer-
ca de 100 pessoas estão en-
volvidas com a meliponicul-
tura (criação de abelhas sem 
ferrão) e a apicultura (criação 
de abelhas com ferrão) no as-
sentamento Nova Conquista. 
Eles estão organizados na As-
sociação dos Apicultores de 
Nova Conquista (ASAPNC) 
e comercializam o mel com 
a marca “Apiário e Melipo-
nário Nova Conquista” em 
feiras livres, em eventos re-
gionais, para algumas coope-

rativas, para atravessadores e 
também direto ao consumi-
dor. O litro do mel é vendido 
por até R$ 35.

Os recursos para o manejo 
das colmeias e para a aquisi-
ção do maquinário utilizado 
na extração do mel vieram do 
Programa Nacional de Forta-
lecimento da Agricultura Fa-
miliar (Pronaf) e do Projeto 
Cooperar, do Governo da Pa-
raíba, que executa políticas e 
projetos de desenvolvimen-
to rural sustentável focados 
na redução dos níveis de po-
breza rural.

“A experiência é excelen-
te. Criar abelhas é uma ativi-
dade lucrativa e que protege 
o meio ambiente e aumenta a 
produção de alimentos atra-
vés da polinização”, afirma 
um dos assentados que par-
ticipam da ASAPNC, Rob-
son Moreira de Oliveira, que 
fez curso técnico em agroeco-
logia pelo Serviço de Tecno-
logia Alternativa (Serta) em 
parceria coma Universidade 
Federal Rural de Pernambu-
co (UFRPE).

A diversidade de alimen-
tos produzidos pelo assen-

tamento inclui milho, feijão, 
mandioca, macaxeira, bata-
ta-doce, inhame, hortaliças, 
amendoim, castanha de caju, 
acerola, graviola e maracujá. 
As famílias ainda criam gado 
de corte, cabras, ovelhas, gali-
nhas caipiras, tilápia e cama-
rão. A produção é vendida em 
feiras livres, a atravessadores 
e na Central de Abastecimen-
to da Paraíba (Ceasa), em João 
Pessoa.

“Criar abelhas é até uma 
forma de preservar a nature-
za e de evitar o desmatamen-
to”, completou Oliveira.

De “meleiros” a apicultores
Antes de se profissionali-

zarem através de cursos no 
Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empre-
sas (Sebrae), Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Rural 
(Senar) e em outras associa-
ções de apicultores do esta-
do, os agricultores do assen-
tamento Nova Conquista já 
eram “meleiros” – como são 
chamados aqueles que cole-
tam mel diretamente da na-
tureza, de forma artesanal e 
desorganizada.

Abelhas são fonte de renda em assentamento na PB 
500 colmeias

Cerca de 100 pessoas estão envolvidas na criação de abelhas

Foto: Divulgação/Assentamento Nova Conquista
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Com a chegada da solidão e o envelhecimento, os amigos de verdade fazem falta e deixam um vazio na vida dos idosos

Sentimento de finitude define luto
perda de amigos

O mestre Gonzaga Rodrigues, 
90 anos, tem falado cada vez mais 
da solidão que é envelhecer e per-
der amigos. Ele sempre fala que há 
mais gente esperando por ele lá em 
cima, do que pessoas da sua geração. 
É um tom de brincadeira, mas refle-
te a tristeza enfrentada pela maioria 
das pessoas que chegam aos 70 anos 
ou mais. Afinal, amigos de verdade 
fazem falta e deixam um vazio na 
vida de quem permanece.

Não é à toa que existe aquele dita-
do bíblico “Há amigos que são mais 
chegados que irmãos”. Geralmente 
são amizades de longa data, que co-
nheceram na infância, universidade, 
em uma mesa de bar ou até de ma-
neira inusitada.

O ponto de Cém Réis é conheci-
do como um ponto de encontro de 
velhos amigos. Antes da pandemia, 
eles se reuniam religiosamente para 
jogar dama, conversar tomando um 
café, beber uma cerveja ouvindo mú-
sicas que lembram a juventude ou 
até apostar na loteria juntos. Mas há 
algum tempo esse lugar de afetos, 
onde a história da cidade permane-
ce viva, já não é mais o mesmo.

O sapateiro Valdeci Pereira, 71 
anos, fala saudoso dos amigos que 
partiram. “Perdi muito amigo para o 
alcoolismo, mas Joel era meu melhor 
amigo, faleceu de AVC ano passado, 
mas desconfio que também teve Co-
vid-19. Tínhamos mais de 30 anos de 
amizade”, disse. O sentimento, se-
gundo ele, é que pode ser o próximo 
da vez. “Eu pensei que ia morrer com 
a mesma idade que meu pai, aos 60 
anos. Passar de 70 anos no Brasil já é 
lucro”, brincou.

A psicóloga Simone Lira, especia-
lista em luto, explica que quando um 
idoso recebe a notícia que um amigo 
ou familiar da mesma faixa etária 
partiu, acaba nutrindo aquela sensa-
ção que a sua hora está próxima. “É 
nessa hora que tomamos consciência 
sobre a finitude da vida”

O aposentado Geraldo Ribeiro, 
71 anos, perdeu a mãe e dois irmãos 
ao longo da vida. O irmão Irenaldo 
foi sua perda mais recente, vítima 
de Covid-19. Eles eram tão unidos 
que o aposentado o considerava seu 
melhor amigo. “O irmão mais novo 
morreu de Aids, aos 35 anos. Mi-
nha mãe faleceu de ataque cardía-
co. É uma dor que nunca cessa, ape-
nas ameniza com o tempo. Lembro 
deles todo dia”, disse com a voz em-
bargada e o olho cheio de lágrimas.

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com

Fazer novas amizades também é um desafio na maturidade
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O ponto de 
Cem Réis é 
conhecido 
como um ponto 
de encontro 
de velhos 
amigos. Antes 
da pandemia, 
eles se reuniam 
religiosamente 
para jogar 
dama, conversar 
tomando café, 
beber uma 
cerveja ouvindo 
músicas que 
lembram a 
juventude ou 
até apostar na 
loteria juntos

“Quando 
você fica 
mais velho, 
torna-se 
difícil 
construir 
novas amizades

Ana Adelaide Peixoto

 A colunista do Jornal A 
União, Ana Adelaide Pei-
xoto, 68 anos, assistiu um 
vídeo de uma senhora de 
90 anos que falava sobre o 
sentimento de perda de re-
ferências, tanto de familia-
res quanto de amigos, com 
o avançar da idade. Esse 
relato serviu de inspira-
ção para escrever a crôni-
ca Diminutivos, fazendo-a 
lembrar de sua mãe Tere-
zinha Peixoto, falecida aos 
93 anos.

Sua mãe ficou viúva 
muito jovem, aos 67 anos, 
mas não deixou de aprovei-
tar a vida em sua plenitu-

de. “Ela teve uma vida cul-
tural preenchida. Gostava 
de sentar na calçadinha da 
praia, assistir ao concerto 
às quintas-feiras e era fre-
quentadora assídua do ci-
nema, mas também apre-
ciava o conforto de seu lar, 
fazer crochê e boas leituras. 
Mamãe sempre foi mui-
to independente”, relem-
brou. No entanto, Terezi-
nha sempre se queixava 
sobre a ausência de amiza-
des da sua faixa etária. “As 
amigas da juventude ou já 
tinham morrido, estavam 
com Alzheimer ou acama-
das”, disse.

Ana Adelaide Peixoto 
comenta sobre a dificul-
dade de manter amizades 
à medida que as pessoas 
envelhecem. “A disponi-
bilidade para encontros 
diminui, pois cada indi-
víduo tem seus compro-
missos, além das limita-
ções naturais da idade”, 
contou. Fazer novas ami-
zades também é um desa-
fio na maturidade. “Quan-
do você fica mais velho, 
torna-se difícil construir 
novas amizades. Todos já 
têm suas famílias, amigos, 
grupos sociais e idiossin-
crasias”, concluiu.

Perda de referências com avanço da idade

O sentimento de solidão 
vai depender do estilo de 
vida do idoso. Muitos estão 
inseridos em grupos de ter-
ceira idade, buscam um es-
tilo de vida mais saudável, 
encontrando alternativas 
para essa fase da vida. No 
entanto, a psicóloga Simo-

ne Lira, elucida que a dinâ-
mica familiar tem influên-
cia direta sobre as queixas 
de solidão. “Vai depender 
de como essa família insere 
ou não o idoso em seu coti-
diano”, afirmou.

Quando alguém querido 
morre, os familiares do ido-

so preferem não comunicar 
na tentativa de poupá-lo do 
sentimento de luto, porém a 
psicóloga Simone Lira aler-
ta que omitir pode significar 
retirar a autonomia do idoso. 

“É preciso ter uma comu-
nicação verdadeira com o 
idoso sobre o que está acon-

tecendo com esse ente que-
rido, desde casos de adoeci-
mento até a comunicação do 
óbito. Caso o ente querido 
venha a óbito, ele deve ter o 
direito de manifestar desejo 
de participar dos rituais fú-
nebres, caso julgue necessá-
rio”, concluiu.

Dinâmica familiar influencia na solidão

n 

A psicóloga 
Simone Lira, 
especialista em 
luto, explica que, 
quando um idoso 
recebe a notícia 
que um amigo ou 
familiar da mesma 
faixa etária partiu, 
acaba nutrindo 
aquela sensação 
que a sua hora 
está próxima. 
“É nessa hora 
que tomamos 
consciência sobre 
a finitude da vida”

Fotos: Roberto Guedes

Geraldo Ribeiro perdeu a mãe e dois irmãos, um por Covid-19
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Sete
É o número de 
rodadas que o 
Campinense 

está sem vencer 
no Campeonato 

Brasileiro da Série C

O Campinense não tem 
feito uma boa campanha na 
disputa do Campeonato Bra-
sileiro da Série C. Após nove 
rodadas, o clube beira a zona 
do rebaixamento e joga para 
não entrar no Z4. Pressiona-
do por bons resultados para 
a sequência da competição, 
o rubro-negro recebe o Ma-
naus-AM, hoje, a partir das 
17h, no Estádio Amigão, em 
Campina Grande, pela aber-
tura da rodada 10.

Na competição, o time não 
vence há sete rodadas, e a úl-
tima vitória aconteceu ain-
da na rodada 2, quando jo-
gou como mandante e bateu 
o Brasil de Pelotas-RS por 2 
a 0. Na partida que marca o 
primeiro confronto da histó-
ria contra o Manaus-AM, a 
Raposa precisa reencontrar 
o caminho da vitória para se 
afastar da ameaça de rebai-
xamento.  De acordo com o 
goleiro, Mauro Iguatu, o ob-
jetivo do elenco para os pró-
ximos jogos é emplacar uma 
sequência de bons resultados 
para se afastar do Z4.

“Temos trabalhado para 
minimizar os erros que vem 
acontecendo em nossas parti-
das, que têm sido fundamen-
tais para os últimos resulta-
dos negativos. Já se passaram 
sete partidas sem vitórias na 
competição, precisamos nos 
comprometer que a nossa rea-

Ameaçado de cair para a zona de rebaixamento, o Campinense enfrenta, hoje, o Manaus-AM, no Amigão

Raposa joga para se afastar do Z4
brasileiro da série c

lidade é buscar uma sequên-
cia de bons resultados para 
evitar a queda para a Série 
D”, pontuou.

A Raposa não tem vivido 
os seus melhores dias na Série 
C. A campanha do clube tem 
sido preocupante, ao ponto 
do treinador Ranielle Ribei-
ro já ter admitido que a rea-
lidade do clube é lutar para 
evitar o rebaixamento. Com 
nove pontos, o clube ocupa a 
16o posição, tem o mesmo nú-
mero de pontos do Confian-
ça-SE, 17o colocado, empata no 
número de vitórias, saldo de 
gols e gols marcados. De fato, 
só não está no Z4, por ter re-
cebido um cartão vermelho a 
menos que o concorrente (3 a 
2). O jogo também é de fun-
damental importância para 
o técnico Ranielle Ribeiro que 
pode até cair, caso aconteça 
um novo resultado negativo.

CLUBES  PG J V E D GP GC SG
1o  Mirassol-SP  20 9 6 2 1 14 8 6
2o  Paysandu-PA  18 9 5 3 1 18 8 10
3o  ABC-RN  17 9 5 2 2 11 6 5
4o  Botafogo-PB  17 9 5 2 2 9 6 3
5o  Remo-PA  16 9 5 1 3 16 9 7
6o  Figueirense-SC  16 9 4 4 1 13 9 4
7o  Volta Redonda-RJ 13 9 4 1 4 15 11 4
8o  São José-RS  13 9 3 4 2 13 11 2
9o  Manaus-AM  13 9 3 4 2 5 5 0
10o  Ypiranga-RS  13 9 3 4 2 10 11 -1
11o  Ferroviário-CE  12 9 4 0 5 8 9 -1
12o  Botafogo-SP  11 9 3 2 4 12 13 -1
13o  Vitória-BA  10 9 3 1 5 8 8 0
14o  Floresta-CE  10 9 3 1 5 7 11 -4
15o  Aparecidense-GO 9 9 2 3 4 9 10 -1
16o  Campinense-PB 9 9 2 3 4 5 9 -4
17o  Confiança-SE  9 9 2 3 4 5 9 -4
18o  Atlético-CE  8 9 2 2 5 6 16 -10
19o  Altos-PI  7 9 2 1 6 10 16 -6
20o  Brasil-RS  6 9 1 3 5 5 14 -9

Classificação

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Jogadores do Campinense seguem pressionados por uma vitória para deixar a incômoda posição na tabela de classificação

série d
SP Crystal 
joga contra o
América-RN,
no Carneirão

O São Paulo Crystal reto-
ma, hoje, a disputa do Cam-
peonato Brasileiro da Série D. 
O tricolor recebe o América
-RN, a partir das 15h, no Es-
tádio Carneirão, em Cruz do 
Espírito Santo, em confronto 
válido pela abertura da 9a ro-
dada e que pode definir os ru-
mos da equipe paraibana na 
competição.

Disputando o Brasileirão 
da Série D, pelo grupo 3, o clu-
be soma 10 pontos, estacionou 
na 6a posição, após três roda-
das sem vitórias. A equipe co-
mandada por Éderson Araújo, 
vem de um retrospecto de um 
empate e duas derrotas, a últi-
ma vitória aconteceu ainda na 
5a rodada, contra o Crato. Hoje, 
o Carcará precisa de um resul-
tado positivo para encostar 
no G4 e se manter com chan-
ces de avançar para a segun-
da fase da competição.

Na partida de ida, nesta 
primeira, o São Paulo Crystal 
empatou sem gols com o Amé-
rica-RN.  Quem jogou nessa 
partida foi o volante Léo Hen-
rique,  jogador de 28 anos, que 
é uma opção para a partida, e 
espera um confronto difícil, 
mas acredita na força do gru-
po para buscar a vitória dian-
te do adversário.

“Temos total confiança em 
nosso trabalho. A responsabi-
lidade da vitória é toda nossa, 
pois precisamos somar para 
continuarmos com chances 
de avançar para a sequência 
da competição. Vamos ten-
tar colocar em prática o que 
trabalhamos na semana para 
aproveitar as oportunidades 
de gols que surgirem na par-
tida”, comentou.

Botafogo estreia, amanhã, no Brasileiro contra o Ceará
Futebol Feminino

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

O futebol feminino do Bo-
tafogo estreia no Campeona-
to Brasileiro Feminino da Sé-
rie A2, amanhã, a partir das 
15h. As Belas do Belo rece-
bem as meninas do Ceará-
CE, no Estádio Almeidão, em 
João Pessoa, e darão o ponta-
pé inicial na luta pelo inédito 
acesso à Série A1.  Este ano, o 
Botafogo já participou, sem 
sucesso, do Brasileiro Femi-
nino Sub-20.

A competição que teve 
abertura, ontem, tem a par-
ticipação de 16 equipes, di-
vididas em quatro grupos, 
com os times se enfrentando 
em jogos de turno e returno. 
O Alvinegro está no grupo 
C, ao lado do Ceará-CE, For-
taleza-CE e União Desporti-
va Alagoana - UDA - Al. As 
duas primeiras equipes de 
cada grupo avançam para a 
próxima fase da competição.

Para disputar a compe-
tição, o Botafogo se prepa-
rou desde o início do mês de 
maio, com os treinos sendo 
realizados no Centro de Trei-
namentos da Maravilha do 
Contorno. O clube manteve a 
base do elenco vice-campeão 
paraibano, que tem como des-
taque a experiência da ata-
cante Wiliane, vestindo a ca-
misa alvinegra pela terceira 
vez na disputa da competi-
ção nacional e ainda algumas 
atletas que participaram do 
Brasileiro Sub-20 na cidade 
de Santana de Parnaíba-SP.

No comando técnico, Glei-
de Costa é que novamente 
conduz o rumo das Belas na 
luta pelo sonhado acesso para 
a Série A1, em 2023. Para o 
confronto de estreia, a trei-
nadora não vai poder con-
tar com a goleira Carol Ro-
drigues, ausente por lesão no 
joelho, Maria Alice é a opção 
para substituí-la.

“Mantemos uma base da 

equipe que disputou o Cam-
peonato Paraibano, com a 
chegada de algumas caras 
novas, temos um grupo jo-
vem que pode surpreender. 
Vivemos a expectativa de fa-
zer um bom jogo na estreia. O 
adversário é um time qualifi-
cado, mas temos totais condi-
ções de conseguir um resul-
tado positivo. Vamos tentar 
fazer uma boa campanha 
para conseguir o acesso à eli-
te do futebol nacional femi-
nino”, destacou Gleide Costa.

A partida que marca a es-
treia de Botafogo e Ceará-CE, 
na competição voltada para a 
disputa do futebol na moda-
lidade feminina terá uma ár-
bitra paraibana, no comando. 
Ruthyana Camilo é quem di-
rige os 90 minutos. Ela será 
auxiliada por Paulo Ricar-
do Alves Farias-PB e Rafael 
Guedes de Lima-PB. O tam-
bém paraibano Diego Rober-
to Souza de Melo é quem será 
o quarto árbitro.
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Lance de jogo entre Botafogo-PB e Juventude pelo Brasileiro Sub-20, este ano, em São Paulo
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O paraibano George, que forma 
dupla com o capixaba André, estreou, 
ontem, com vitória no Campeonato 
Mundial de Vôlei de Praia 2022, que 
acontece em Roma na Itália. A dupla 
venceu os iranianos Salemi/Vakili  na 
primeira partida pela chave. O tam-
bém paraibano Vitor Felipe e o paraen-
se Renato estreiam hoje contra Mora/
Lopez da Nicarágua. O torneio, que 
teve início, ontem, e encerra dia 19 de 
junho, acontece a cada dois anos. 

A Seleção Brasileira de Futebol de 
Cegos foi convocada para o Desafio das 
Américas, torneio que será realizado 
em São Paulo, de 5 a 9 de julho, e reuni-
rá quatro países: Argentina, Chile, Co-
lômbia e Brasil, que vai participar com 
dois times diferentes. O Brasil A será di-
rigido pelo próprio treinador da seleção, 
Fábio Vasconcelos; o Brasil B, pelo seu 
auxiliar, Josinaldo Sousa, o Bamba. O 
sistema de disputa será de todos contra 

todos. Vence quem somar mais pontos.
Dois jogadores que estão em ação no 

Regional Centro-Norte, disputado esta 
semana, em Belém, no Pará, fazem par-
te das relações de convocados: os alas 
Maxwell e Raynã, ambos da Acelgo (As-
sociação de Cegos para Esporte e Lazer 
de Goiás).

“Jogando com as duas equipes, conse-
guimos dar rodagem aos jogadores mais 
novos e aos que estão em transição, a 

No ano de 2015, o professor e desportista 
REUDESMAN LOPES FERREIRA lançou o seu 
livro intitulado “HISTÓRIA DO FUTEBOL DE 
CAJAZEIRAS” pela Editora Real. Com 685 páginas 
e prefaciado pelo professor Francisco das Chagas 
Amaro da Silva, a belíssima obra compreende os 
primeiros chutes na bola até os dias atuais. O seu 
livro possui uma riqueza enorme de informações, 
fotografias e resgate histórico da terra do famoso 
Padre Rolim.

O livro reconstitui didaticamente o surgimento 
dos campos de futebol naquela cidade, tendo 
como destaque o estádio popular Higino Pires 
Ferreira, palco de grandes jogos e formação de 
atletas por várias décadas até a inauguração do 
atual Estádio Perpétuo Correia Lima “O Perpetão”.  
Foi com a bola rolando no antigo campo Higino 
Pires Ferreira que o torcedor cajazeirense viu 
Garrincha, em 1973, jogar com a camisa do time 
local em uma partida exibição contra o combinado 
Guarany Esporte Clube e a Associação Desportiva 
Recreativa Cultural Icasa, ambos de Juazeiro do 
Norte. Também foi naquele aconchegante campo 
que Cajazeiras disputou o Campeonato Paraibano 
profissional pela primeira vez, através do antigo 
e histórico Botafogo de Cajazeiras.  Finalmente, 
foi naquele gramado que surgiu e reinou o maior 
atleta daquela cidade e região sertaneja: Perpétuo, 
que posteriormente emprestaria o seu nome à atual 
praça de esportes daquele município.

O seu livro narra, com detalhes e com 
documentos o surgimento da Liga Cajazeirense 
de Desportos, a importância do Colégio 
Salesiano/Diocesano Padre Rolim, o primeiro jogo 
internacional, o primeiro título, a eterna e valiosa 
disputa com a cidade vizinha de Sousa, times 
e campeonatos amadores e um grande número 
de abnegados desportistas que diariamente 
alicerçaram o futebol naquela cidade sertaneja.

Reudesman não esqueceu o futebol praticado 
na zona rural, a profissionalização do esporte e a 
trajetória do Atlético Cajazeirense de Desportos, 
com as suas conquistas a partir da década de 90 e 
a participação em competições a nível nacional. O 
surgimento e o desenvolvimento do futebol feminino 
e a grande contribuição da imprensa falada, 
escrita e televisada. Os árbitros, as personalidades 
e as curiosidades do futebol de Cajazeiras estão 
pormenorizados em suas páginas. Vale a pena 
adquirir um exemplar.

E como não poderia deixar de ser, mais de 
trinta páginas foram dedicadas ao maior jogador 
de futebol de Cajazeiras de todos os tempos: 
PERPÉTUO CORREIA LIMA, o Pelé daquela 
região. O autor conseguiu, com riqueza de 
dados, fotografias e informações nos deixar a 
par do surgimento, da carreira, da vida e precoce 
falecimento daquele que por muitos anos honrou as 
cores de sua cidade.

Se não bastasse essa obra tão completa, 
objetiva e útil de preservação da história do esporte 
bretão naquela cidade, o autor, mais uma vez 
arregaçou as mangas e criou o museu do futebol 
para a sua amada Cajazeiras.

Para nós torcedores, desportistas e cronistas 
paraibanos ficou a certeza de que o professor 
REUDESMAN LOPES FERREIRA, “o popular 
Embaixador do futebol de Cajazeiras”, escreveu 
o seu nome com tintas perpétuas e douradas na 
história do futebol paraibano.

Causos 
  & lendas do nosso futebol

Francisco Di Lorenzo Serpa
falserpa@oi.com.br | colaborador

Reudesman Lopes e 
a história do futebol 
de Cajazeiras

Livro 
lançado por 
Reudesman 
contando a 
história do 
futebol de 
Cajazeiras
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Paraibano e capixaba largam bem no Campeonato Mundial, que acontece em Roma e vai até o próximo dia 19

George e André estreiam com vitória
Vôlei de Praia

Seleção convocada para Desafio das Américas
futebol de cegos

O técnico Fábio Vasconcelos convocou vários atletas, entre eles, sete paraibanos

Foto:Alê Cabral/CPB

Brasileiros na fase de grupos
n SÁBADO - 11/6
5h - Alison/Guto (BRA) x Nicolaidis/Carracher (AUS) 
5h - Vitor Felipe/Renato (BRA) x Mora/Lopez (NCA)
9h - André/George (BRA) x Huber/Dressler (AUT) 
10h - Duda/Ana Patricia (BRA) x Schutzenhofer/Plesiutschnig (AUT) 
11h - Barbara/Carol (BRA) x Diana/Margarita (COL)
14h - Bruno Schmidt/Saymon (BRA) x Jawo/Jarra (GAM)

n DOMINGO - 12/6
6h - Vitor Felipe/Renato (BRA) x Nicolaidis/Carracher (AUS)
6h - Taiana/Hegê (BRA) x Worapeerachayakorn/Naraphornrapat (TAI)
7h - Alison/Guto (BRA) x Mora/Lopez (NCA)
9h - Talita/Rebecca (BRA) x Lahti/Ahtiainen (FIN) 
10h - Duda/Ana Patricia (BRA) x Hermannova/Williams (TCH) 
11h - Barbara/Carol (BRA) x Megan/Nicole (CAN) 

n SEGUNDA-FEIRA - 13/6
7h - Talita/Rebecca (BRA) x Day/Stockman (EUA)
8h - Vitor Felipe/Renato (BRA) x Alison/Guto (BRA) 
10h - André/George (BRA) x Samoilovs/Smedins (LET) 
11h - Bruno Schmidt/Saymon (BRA) x Carambula/Rossi (ITA) 
13h - Taiana/Hegê (BRA) x Muller/Tillmann (ALE) 

Aos 22 anos, naturalizado em João 
Pessoa, onde reside e treina, Renato es-
treia no campeonato ao lado do vetera-
no Vitor Felipe que, aos 31 anos, dispu-
ta o Mundial pela quarta vez. Já André 
e George, vencedores das etapas de Ita-
pema de 2021 e 2022 e bronze na eta-
pa da Letônia, ocupam atualmente o 
primeiro lugar do circuito mundial 
em relação às duplas brasileiras e es-
tão em segundo lugar no World Ran-
king Tour, onde são avaliadas parce-
rias do mundo todo. Disputam ainda 
o Mundial em Roma, as duplas Ali-
son/Guto, Duda/Ana Patricia, Bárba-
ra Seixas/Carol Solberg, Rebecca/Ta-
lita, Taiana/Hegê, e Bruno Schmidt/
Saymon. O Brasil tem tradição, sendo 
o maior vencedor do mundial com 12 
títulos e 31 pódios.

Bicampeão mundial sub-21 (2017 e 
2019), campeão mundial sub-19 (2016) 
e campeão do Pan-Americano Junior 
(2021), Renato falou da expectativa 
em relação a mais esse desafio. Em 
entrevista concedida à Confederação 
Brasileira de Voleibol (CBV), o atleta 
demonstrou entusiasmo. “Estou pre-
parado. Tudo na vida são fases e enca-
ro todas da melhor maneira possível. 
É para isso que treino todos os dias. Só 
consigo pensar em dar meu melhor, fo-
car no nosso time, no que a gente tem 
de bom”, afirmou Renato.

Já Vitor, falou sobre como é jogar 
ao lado do parceiro Renato com quem 
pretende conquistar mais um pódio. 
“A gente conversa muito. Aprendo 
muito com ele, apesar de ele ser mais 
novo, e tento passar tudo o que já vivi 
e o que quero viver. Sempre falo que o 
importante é entrar em quadra e dar o 
melhor, mostrar o que treinamos. Va-
mos fazer o que a gente acredita”.

12 títulos
O Brasil tem grande 

tradição na competição 
e coleciona uma dúzia 
de conquistas, além de 

31 pódios, sendo o maior 
vencedor da história

George e André venceram os iranianos na rodada de abertura do Mundial de Vôlei de Praia, que está sendo realizado em Roma

Foto: Ana Patrícia/Inovafoto/CBV

exemplo de Lucas, Jonatan, Maxwell, que 
acabam não disputando tanto competi-
ção. E os mais novos da sub-20 poderão 
vivenciar o dia a dia, o vestiário, o am-
biente da seleção. Mas sem perder o foco 
do objetivo principal da competição, que 
é ser campeão. E, quem sabe, chegar com 
as duas equipes”, explica Fábio.

Na equipe do Brasil A foram chama-
dos 10 atletas, entre eles os paraibanos 
Jardiel e Maicon, da Apace/PB.  No Bra-
sil B, Fábio Vasconcelos convocou mais 
10 atletas, incluindo os paraibanos Gean, 
da Apadevi-PB, Matheus, Jonatan, Lucas 
Caetano e Weverton, da Apace-PB.

Este será o segundo torneio que o Bra-
sil vai jogar na temporada. Em abril, a 
seleção conquistou a Tango Cup, na Ar-
gentina, palco também da Copa Améri-
ca agendada para outubro – que valerá 
vaga para o Mundial de 2023, em Bir-
mingham, na Inglaterra.

Antes do desafio, a seleção ficará con-
centrada no Centro de Treinamento Pa-
ralímpico (mesmo palco do torneio) para 
a quinta fase de treinamentos do ano.
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A décima primeira roda-
da do Brasileirão será aber-
ta neste sábado com o jogo 
Corinthians x Juventude, às 
16h30, na Neo Quimica Are-
na, mas as atenções maiores 
estarão voltadas para o Está-
dio Beira-Rio, às 21h, quan-
do o Flamengo, já sem o téc-
nico Paulo Sousa, demitido 
na quinta-feira, enfrenta o 
Internacional, com o objeti-
vo de se reabilitar na com-
petição, já que vem de duas 
derrotas para Fortaleza e 
Bragantino, e já flerta com 
a zona de rebaixamento. A 
equipe deve ser comanda-
da pelo técnico Mário Jorge, 
do sub-20. O substituto de 
Sousa, Dorival Júnior, deve 
acompanhar a partida. O In-
ter é o sétimo colocado com 
15 pontos, três a mais que o 
Flamengo que tem 12 e está 
na 14a posição. O time gaú-
cho tem três vitórias, seis 
empates e uma derrota, di-
ferente do carioca com  três 
vitórias, três empates e qua-
tro derrotas.

 Como o líder Palmeiras 
só joga amanhã, o Corin-
thians tem a chance de re-
tomar a ponta neste sábado, 
caso vença o Juventude. Com 
a saída de Jô, dispensado  por 
conta de indisciplina - clu-
be e jogador entraram num 
acordo para a rescisão con-
tratual - jogadores da base 
vem participando das ativi-
dades e devem ser relaciona-
dos para o jogo de hoje. Feli-
pe Augusto (2004) e Wesley 
(2005) estão no radar do téc-
nico Vítor Pereira, enquanto 
o clube busca um novo cen-
troavante. A rodada ainda 
terá o Fluminense medin-
do forças contra o Atlético-
GO, às 19h, no Maracanã;  e 
no mesmo horário Cuiabá x 
Bragantino, na Arena Panta-
nal e Atlético-MG x Santos, 
no Mineirão.

Jogos de hoje
n Série A
16h30
Corinthians x Juventude
19h
Atlético-MG x Santos
Fluminense x Atlético-GO
Cuiabá x Bragantino
21h
Internacional x Flamengo

n Série B
11h
Brusque x Ituano
16h30
Ponte Preta x Londrina
CRB x Vila Nova
18h30
Operário-PR x Bahia

n Série C
11h
Brasil/RS x Ypiranga-RS
15h
São José-RS x Floresta
17h
Campinense x Manaus
19h
Atlético-CE x Vitória

n Série D
15h
Tuna Luso x Pacajus
São Paulo Crystal x América-RN
Globo FC x Crato
Portuguesa-RJ x Santo André
15h30
Juventude Samas x Castanhal
Brasiliense x Grêmio Anápolis
16h
Sergipe x Atlético-BA
Caldense x Nova Venécia
Inter de Limeira x Bahia de Feira
Real Noroeste x URT
Paraná x Cianorte
São Bernardo x Pérolas Negras
16h30
Porto Velho x São Raimundo-RR
Fluminense-PI x Moto Club
17h30
Pouso Alegre x Ferroviária
18h
Náutico-RR x São Raimundo-AM
Juazeirense x Lagarto
18h30
Tocantinópolis x 4 de Julho
19h
CSE x Santa Cruz
Oeste x Nova Iguaçu

n BrASileiro A2 (Feminino)
10h
Athletico-PR x América-MG
15h
Vasco x Botafogo
Fluminense x Bahia
Fortaleza x UDA
16h
Aliança-GO x Minas Brasília
Cefama x Iranduba

Curta
Franca quebra hegemonia
no Novo Basquete Brasil

O Franca é o campeão do Novo Basquete 
Brasil. A equipe paulista atropelou o Flamengo 
no último e decisivo jogo da série final e faturou 
o título inédito, com o placar de 80 a 65. Com o 
Pedrocão lotado, o time do técnico Helinho não 
tomou conhecimento dos rubro-negros e construiu 
a vitória ainda no primeiro quarto. No restante 
do jogo, soube administrar a vantagem e contou 
com uma péssima noite dos cariocas, que erraram 
quase tudo o que tentaram. O troféu também 
representa a quebra da hegemonia do Flamengo 
no NBB, dono de sete títulos do torneio. O Franca 
fez uma campanha histórica, com 21 vitórias como 
mandante ao longo da temporada, terminando 
invicto no Pedrocão. A série foi finalizada com o 
3 a 1 e uma grande festa da torcida francana, na 
última quinta-feira.

Destaques do dia são Corinthians x Juventude, em São Paulo, e Inter x Flamengo, no Rio Grande do Sul

Cinco jogos abrem, hoje, a 11a rodada
brasileirão

CLUBES  PG J V E D GP GC SG 
1o  Palmeiras-SP  19 10 5 4 1 17 5 12 
2o  Corinthians-SP  18 10 5 3 2 13 9 4 
3o  Athletico-PR  16 10 5 1 4 11 12 -1 
4o  Atlético-MG  16 10 4 4 2 16 13 3 
5o  Coritiba-PR  15 10 4 3 3 14 12 2 
6o  São Paulo-SP  15 10 3 6 1 16 12 4 
7o  Internacional-RS 15 10 3 6 1 11 9 2 
8o  Fluminense-RJ  14 10 4 2 4 13 12 1 
9o  América-MG  14 10 4 2 4 11 12 -1 
10o  Santos-SP  13 10 3 4 3 13 9 4 
11o  Bragantino-SP  13 10 3 4 3 11 10 1 
12o  Ceará-CE  13 10 3 4 3 12 12 0 
13o  Goiás-GO  13 10 3 4 3 11 13 -2 
14o  Flamengo-RJ  12 10 3 3 4 10 10 0 
15o  Botafogo-RJ  12 10 3 3 4 12 15 -3 
16o  Avaí-SC  11 10 3 2 5 11 15 -4 
17o  Cuiabá-MT  11 10 3 2 5 8 12 -4 
18o  Atlético-GO  10 10 2 4 4 8 13 -5 
19o  Juventude-RS  10 10 2 4 4 10 17 -7 
20o  Fortaleza-CE  6 10 1 3 6 7 13 -6

Classificação - Série A

O Santos vai enfrentar o Atlético-MG, no Mineirão; e o Inter pega o Flamengo, no Beira-Rio

Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O monegasco Charles Le-
clerc desbancou os carros da 
Red Bull, ontem, e cravou o 
melhor tempo do dia no GP 
do Azerbaijão de Fórmula 1. 
No segundo treino livre, o 
piloto da Ferrari baixou em 
mais de dois segundos a me-
lhor marca da primeira ses-
são e não deu chances para os 
rivais no veloz circuito de rua 
da capital Baku.

Leclerc anotou o tem-
po de 1min43s224, contra 
1min45s476 do mexicano Ser-
gio Pérez. O piloto da Red Bull, 
que venceu o GP do Azerbai-
jão no ano passado e vem de 
vitória em Mônaco, havia li-
derado a primeira sessão do 
dia. No segundo treino, ele 
marcou 1min43s472 e só ficou 
atrás do rival da Ferrari.

Atual campeão mundial, 
Max Verstappen foi nova-
mente o terceiro mais rápido 
da sessão, com 1min43s580 - 
ele também baixou em quase 
dois segundos o tempo do iní-
cio do dia: 1min45s810. Atrás 
do holandês veio o espanhol 
Fernando Alonso, destacan-
do-se mais uma vez, como 
havia feito no início do dia, 
quando cravou a maior ve-
locidade da sessão, com 314 
km/h. Desta vez, Alonso 

anotou o quarto tempo, com 
1min44s142.

Com dificuldades de 
acompanhar o companhei-
ro de equipe Leclerc, o espa-
nhol Carlos Sainz Jr. obteve 
o quinto tempo do segun-
do treino livre e do dia, com 
1min44s274. A segunda me-
tade do Top 10 teve o francês 
Pierre Gasly (1min44s315), da 
AlphaTauri; o inglês Geor-
ge Russell (1min44s548), da 
Mercedes; o japonês Yuko 
Tsunoda (1min44s567, da Al-
phaTauri; o francês Esteban 
Ocon (1min44s609), da Al-
pine; e o inglês Lando Nor-
ris (1min44s771), da McLaren.

Como aconteceu no pri-
meiro treino, o segundo foi 
marcado pelas dificuldades 
do piloto diante do “porpoi-
sing”, o efeito de quique do 
carro sobre a pista, como se 
fizesse movimento de “golfi-
nhada” no asfalto. Isso é re-
sultado das fortes mudanças 
estruturais pelas quais pas-
saram os carros desta tem-
porada. Com o maior ganho 
de pressão aerodinâmica, os 
modelos começara a sofrer 
com o “porpoising”, o que 
causa preocupação em pilo-
tos e equipes desde os testes 
da pré-temporada.

No Azerbaijão, contudo, o 
efeito tem sido mais intenso 

Charles Leclerc domina treino no Azerbaijão
Fórmula 1

Agência Estado

Foto: Reprodução/Twitter

Max Verstappen, Charles Leclerc e Sergio Pérez foram os mais rápidos

por causa das características 
do traçado, de maior velocida-
de. A segunda maior pista em 
extensão do campeonato, com 
6,3 km, tem também a reta 
mais longa (ainda que conte 
com trechos mais sinuosos) 
da temporada, de 2 km, entre 
as curvas 16 e 1.

Toda essa velocidade inten-
sifica o “porpoising” e amea-
ça até o uso das asas móveis, 
na traseira do carro. Quem 
mais sofreu com este efeito 
nas asas foi Verstappen. Em 
uma de suas voltas no início 
do dia, a asa parecia prestes a 
se desprender da sua Red Bull. 
Assim como outros pilotos, o 
holandês reclamou das difi-

culdades de pilotar na pista.
Uma das equipes que mais 

sofre com o esse efeito desde 
o começo do campeonato é a 
Mercedes. Nesta sexta, Lewis 
Hamilton chegou a acompa-
nhar os rivais ao obter o sex-
to tempo no primeiro treino 
livre. Mas esteve longe deles 
na segunda sessão, ao regis-
trar apenas o 12o melhor tem-
po, com 1min44s874.

Os pilotos voltam ao tra-
çado de rua de Baku às 8h (de 
Brasília) de sábado para o ter-
ceiro treino livre. A classifi-
cação, que define o grid de 
largada, será às 11h. E, no do-
mingo, a corrida está agenda-
da para as 8h.
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Você bem sabe que a ema quando canta vem 
trazendo no seu canto um bocado de azar. É, 
e parece que naquele dia de 31 de agosto de 

1919, quando nascia o filho do oleiro José Gomes e 
da cantadora de coco Flora Mourão, a ema gemeu 
nas circunjacências do Engenho Tanques, município 
de Alagoa Grande, Brejo paraibano. Pobre, de cor, 
nordestino, raquítico e da voz fina e anasalada, o 
menino José Gomes Filho tinha tudo para não dar 
certo, mas parece que nesse momento nascituro, 
enquanto a ema gemia seu agouro, na Lagoa do 
Paó o sapo estava contente, alegrando o dia com 
sua toada improvisada em dez pés: Tião! Oi! Foste? 
Fui! Compraste? Comprei! Pagaste? Paguei! Me diz 
quanto foi? Foi quinhentos réis.

Naquela palhoça, o menino brejeiro veio ao mundo 
sob o signo do sincretismo sonoro da tristeza e da 
alegria para se tornar um negrinho de olhar triste, 
mas com uma capacidade incomum e inigualável de 
semear rítmicas alegrias.

Filho de cantadeira, o menino do Engenho 
Tanques passou sua infância entre as vocalizações 
da natureza brejeira misturado aos sons do bumbo, 
triângulo, ganzá e dos sapateios que animavam os 
cocos-de-roda e cirandas, expressões mais vivas da 
tradição musical de raiz negra escravocrata. Nesse 
contexto, de clima úmido e festivo, ele se impregnou 
de uma sistemática musical simples, replicante, 
contagiante e simbiótica com o enlevo jocoso, mordaz 
e sensual das danças de roda...

Quando seu pai faleceu, em 1932, ele, seus irmãos 
e sua mãe mudaram-se para Campina Grande, uma 
cidade de muitas promessas e grandes desafios, 
e, com irmãos mais novos para ajudar a criar, o 
negrinho começa a trabalhar como entregador de 
pão, onde, no caminho diário para o serviço, com um 
enorme balaio na cabeça, ele cruzava a área da zona 
de perdição. Fez tantas vezes esse itinerário que aos 
quinze anos se tornou assíduo frequentador do baixo 
meretrício, aprendendo as lições dos amores com 
Maria Pororoca, Josefa Tributino e Carminha Vilar, 
e por esse tempo também ele começa sua trajetória 
de boêmio pelos forrós da cidade, onde aprendeu 
a tomar cachaça, fumar, colecionar amigos e tocar 
pandeiro.

Entre os forrós, bares e cabarés de Campina 
Grande, com seu jeito amatutado e mungangueiro, 
ele se decidiu de vez pelo ramo musical e começa 
a fazer sucesso na cidade com apresentações na 
pensão de Carminha Vilar e no suntuoso cabaré 
Cassino Eldorado, onde tomou contato com outros 
diversificados ritmos, como o blues, jazz, chorinho, 
maxixe, rumba, tango e o samba, acrescentando 
influência desses ritmos ao seu.

Como todo bom malandro, o rapazola também se 
metia em confusões, arranjou um fuzuê num cabaré 
com policiais à paisana e por isso teve de deixar 
Campina na calada da noite. Foi um dia triste para a 
Rainha da Borborema, pois seu maior ritmista foi viver 
suas aventuras rítmicas em João Pessoa e em Recife, 
ganhando o nome artístico de Jackson do Pandeiro.

Na capital pernambucana, no ano de 1953, aos 
34 anos, o cantor e pandeirista semianalfabeto, que 
parecia ter tudo para não dar certo, se lançou para 
o país num sucesso instantâneo em programa de 
auditório com a música ‘Sebastiana’, deixando o 
público em êxtase com sua rítmica. Depois veio o 
rojão ‘Forró de Limoeiro’ e assim se deslanchou uma 
extensa discografia com músicas de grande sucesso, 
como ‘Xote de Copacabana’, ‘O canto da ema’, 
‘Chiclete com banana’, ‘Cabo Tenório’, ‘Um a Um’, 
‘Casaca de couro’, ‘Coco do Norte’, entre muitos outros 
que lhe deram o título nacional de o “Rei do Ritmo”.

O ritmista brejeiro e descendente de escravos, 
moldado para a música nos forrós e cabarés de 
Campina Grande, tornou-se um artista de sucesso no 
país, mas essa trajetória, que agora parecia ter tudo 
para continuar dando certo, se encerrou em 10 de 
julho de 1982. Com 52 anos, sentindo uma dor intensa 
no peito e a sensação de falta de ar, como a imitar o 
lúgubre canto da ema, Jackson faleceu em Brasília 
com embolia pulmonar e cerebral.

Vanderley de 
   Brito

vanderleydebrito@gmail.com | Colaborador

O lúgubre 
canto da ema

Vanderley de Brito é historiador, arqueólogo, 
pesquisador e presidente do Instituto Histórico 

de Campina Grande (IHCG)

Morta em acidente aéreo aos 27 anos, atriz quebrou tabus de uma época em que a repressão dominava o país

Cinquenta anos sem Leila Diniz
INVEJADA E CRITICADA

Nascida em Niterói, no Rio 
de Janeiro, em 25 de março de 
1945, uma das atrizes mais po-
lêmicas do Brasil morria aos 
27 anos, em Nova Délhi, na 
Índia, no dia 14 de junho de 
1972. Ou seja, a próxima ter-
ça-feira marcará os 50 anos de 
sua morte, ocorrida num aci-
dente aéreo, no voo 471, da Ja-
pan Airlines, no auge da fama 
e quando voltava de uma via-
gem à Austrália.

Ela quebrou tabus de uma 
época em que a repressão do-
minava o país, escandalizou 
ao exibir a sua gravidez de 
biquíni na praia e chocou os 
conservadores tupiniquins 
ao proferir a frase: “Transo 
de manhã, de tarde e de noi-
te”. Leila era considerada uma 
mulher à frente de seu tempo, 
ousada e que detestava con-
venções.

Era “bombardeada” por 
todos os lados. Na prática, 
ela foi extremamente inveja-
da e criticada pela sociedade 
conservadora das décadas de 
1960 e 1970 e, ao mesmo tem-
po, por grupos feministas que 
consideravam que ela estava 
a serviço dos homens.

Leila Roque Diniz for-
mou-se em magistério e foi 
ser professora do jardim de 
infância em Ipanema. Aos 
17 anos, conheceu seu pri-

Da Redação

(Valéria de Almeida)

Obituário
Francisco Anchieta Nunes Pereira
9/6/2022 – Às margens da BR-230, 
em Sousa, no Sertão da Paraíba, 
assassinado. Era motorista de uma 
van e foi morto com tiros na cabeça 
em um loteamento. Ele trabalhava 
fazendo a linha do transporte de 
passageiros e pequenas cargas entre os municípios 
de Pau dos Ferros (RN) e Cajazeiras (PB).

Foto: Reprodução

Aforismo
“Cada um deixa a vida 

como se tivesse acabado 
de começá-la.”

Epicuro
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Arisara Karbdecho
6/6/2022 (divulgado em 9/6/2022) 
– Aos 27 anos. Influenciadora 
tailandesa morreu depois de dois 
meses em coma, após asfixia 
(engasgamento). De acordo com 
a família, ela comia de forma 
apressada um kebab (espetinho com pedaços de 
carne entremeados com vegetais) no jantar.

Foto: Instagram

Breves & Curtas
# Mercenários condenados à morte
O Supremo Tribunal da República Popular de 
Donetsk (RPD) condenou à pena de morte dois 
mercenários britânicos e um marroquino que 
combateram ao lado de militantes ucranianos 
contra a Rússia. O marroquino Saadoun Bragim 
e os britânicos Aiden Aslin e Shaun Pinner foram 
condenados à pena capital. Em conformidade 
com as leis da república, os condenados serão 
fuzilados.

# Brasileiro é morto na Ucrânia I
O Ministério das Relações Exteriores recebeu, 
por meio da Embaixada do Brasil em Kiev, 
confirmação da morte de um brasileiro que atuava 
como mercenário na Ucrânia contra a Rússia. 
André Luís Hack Bahi, de 44 anos, teria sido morto 
no último dia 4. Ele, que era gaúcho e faria parte 
da Legião Internacional de Defesa Territorial da 
Ucrânia, morava em Quixadá, no Ceará.

# Brasileiro é morto na Ucrânia II
André Luis Hack Bahi foi para a Europa em 
fevereiro, após passar por Portugal e França. 
O brasileiro era pai de sete filhos, serviu no 
Exército por um ano e trabalhou como socorrista 
em Porto Alegre e Quixadá. Anteriormente, ele 
teria participado de uma missão militar na Costa 
do Marfim, onde ficou ferido e foi tratado por 
forças francesas.

meiro marido, o cineasta Do-
mingos de Oliveira, e casou-
se com ele. O relacionamento 
durou apenas três anos. Foi 
nesse momento que surgiu 
a oportunidade de trabalhar 
como atriz.

Primeiro estreou no tea-
tro e logo depois passou a tra-
balhar na TV Globo, atuando 
em telenovelas. Mais tarde, 
casou-se com o cineasta mo-
çambicano Ruy Guerra, com 
quem teve uma filha, Janaína. 
Participou, ao todo, de quator-
ze filmes, doze telenovelas e 
várias peças teatrais.

Leila falava de sua vida 
pessoal sem nenhum tipo de 
vergonha ou constrangimen-
to. Concedeu diversas entre-
vistas marcantes à imprensa, 
mas a que causou um grande 
furor no país foi a entrevista 
que deu ao jornal O Pasquim, 
em 1969. Nessa entrevista, ela, 
a cada trecho, falava palavrões 
que eram substituídos por as-
teriscos, e ainda disse: “Você 
pode muito bem amar uma 
pessoa e ir para a cama com 
outra. Já aconteceu comigo”.

O exemplar mais vendido 

do jornal foi justamente esse 
no qual foi publicada a entre-
vista da atriz fluminense. E 
foi também depois dessa pu-
blicação que foi instaurada 
a censura prévia à impren-
sa, mais conhecida como De-
creto Leila Diniz. Perseguida 
pela Polícia de Política Social, 
Leila se esconde em Petrópo-
lis, no sítio do colega de traba-
lho Flávio Cavalcanti, tornan-
do-se em seguida jurada do 
programa do apresentador, 
no momento em que é acusa-
da de ter ajudado militantes 
de esquerda.

Meses depois, Leila reabili-
ta o teatro de revista, e come-
ça uma curta e bem-sucedi-
da carreira de vedete. Estrela 
a peça tropicalista ‘Tem bana-
na na banda’, improvisando a 
partir dos textos escritos por 
Millôr Fernandes, Luiz Carlos 
Maciel, José Wilker e Oduval-
do Viana Filho. Recebe de Vir-
gínia Lane o título de “Rainha 
das Vedetes”. No Carnaval de 
1971, Leila foi eleita “Rainha 
da Banda de Ipanema”, por 
Albino Pinheiro e seus com-
panheiros.

Leila Diniz falava de sua vida pessoal sem nenhum tipo de vergonha ou constrangimento

Foto: Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro

“Você pode 
muito bem 
amar uma 
pessoa e ir 
para a cama 
com outra. 
Já aconteceu 
comigo

Leila Roque Diniz

Leila Diniz, “A Mulher 
de Ipanema”, era defensora 
do amor livre e do prazer se-
xual. E sempre é lembrada 
como símbolo da revolução 
feminina que rompeu con-
ceitos e tabus com suas ideias 
e atitudes.

n 

Escandalizou o 
país ao exibir 
sua gravidez 
de biquíni nas 
praias cariocas, 
chocando os 
conservadores



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00019/2022

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as dis-
posições da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00019/2022, que objetiva: 
Aquisição parcelada de peças automotivas diversas, destinadas a frota de veículos da Prefeitura 
Municipal de Arara; ADJUDICO o seu objeto a: AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVI-
COS AUTOMOTIVOS LTDA - R$ 73.836,77; GRANPECAS – COMERCIO E DISTRIBUICAO 
DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA - R$ 123.177,10; O CEARENSE DISTRIBUIDORA 
DE PEÇAS LTDA – EPP - R$ 123.874,00; SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA 
AUTOS LTDA - R$ 130.763,46.

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

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00019/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00019/2022, que objetiva: Aquisição parcelada 
de peças automotivas diversas, destinadas a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Arara; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AUTO CAR COMERCIO 
DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - R$ 73.836,77; GRANPECAS – COMERCIO 
E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA - R$ 123.177,10; O CEARENSE 
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA – EPP - R$ 123.874,00; SEMEA COMERCIO DE PECAS E 
SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 130.763,46.

Arara - PB, 09 de Junho de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO

DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreen-

dedor 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. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00001/2022. 
DOTAÇÃO: 05.00 SEC. EDUCAÇAO E CULTURA 12.306.2024.2011 MANTER PROGRAMA 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 001.000001 Recursos Ordinários 3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 122.000001 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE) 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT 
Nº 00086/2022 - 09.06.22 - JOSIMAR OLIVEIRA SANTOS - R$ 12.550,00; CT Nº 00087/2022 
- 09.06.22 - ALEXANDRE SOUZA DA FONSECA - R$ 18.100,00; CT Nº 00088/2022 - 09.06.22 
- ROGERIO DE LIMA RAMOS - R$ 13.425,00; CT Nº 00089/2022 - 09.06.22 - PEDRO ELIAS 
DOS SANTOS - R$ 17.500,00; CT Nº 00090/2022 - 09.06.22 - JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA - R$ 
20.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00013/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00013/2022, que objetiva: Aquisição de materiais de 
limpeza; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA ELIANE SILVA 
MARQUES FERNANDES EIRELI - R$ 275,00; OLIVEIRA & EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA 
LTDA – ME - R$ 588,00; TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 327.852,65; VIVA 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - R$ 6.525,00.

Araruna - PB, 10 de Junho de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TRATORES POR HORA/MAQUINA EM ATENDIMENTO DAS 
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS – PB; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: MARIA LIANI LEONARDO - R$ 416.000,00.

Aroeiras - PB, 27 de Maio de 2022
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00015/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2022, que objetiva: Contratação de 
empresa para confecção de vestuários para atender a demanda das diversas secretarias deste 
município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSEFA DANIELA 
ANDRADE CAMPOS - R$ 423.910,00.

Aroeiras - PB, 01 de Junho de 2022
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para confecção de vestuários para atender a demanda das 

diversas secretarias deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.99.00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOS JURIDICA. VIGÊNCIA: até 01/06/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00129/2022 - 01.06.22 - JOSEFA 
DANIELA ANDRADE CAMPOS - R$ 423.910,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TRATORES POR HORA/

MAQUINA EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS – PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Aroeiras: 02.110–SECRETARIA DE AGRICULTURA 02110.04.122.2001.2028 
– ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI 02110.20.608.2022.2031 – MECANIZAÇÃO 
AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS–PESSOS JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00128/2022 - 27.05.22 - MARIA 
LIANI LEONARDO - R$ 416.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2022, que objetiva: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
DA UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL – CAPS I; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: UG CONS-
TRUTORA E SERVICOS EIRELI - R$ 1.024.657,59.

Belém - PB, 10 de Junho de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS
Nº 00001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA 
CRECHE TIPO A NO MUNICIPIO DE BOM JESUS–PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR 
e respectivo valor total da contratação: PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ 
BRASILEIRO - Valor: R$ 1.251.147,02. 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, Praça Prefeito Antônio Rolim, 
01 - Centro - Bom Jesus - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
3559–1021. E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com. 

Bom Jesus - PB, 10 de Junho de 2022
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Presidente da Comissão
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2022, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO A 
NO MUNICIPIO DE BOM JESUS–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO - 
R$ 1.251.147,02.

Bom Jesus - PB, 10 de Junho de 2022
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00001/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-

PECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO A NO MUNICIPIO DE BOM JESUS–PB. 
NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista 
no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Pedro Gerferson Ferreira 
Feliciano Diniz Brasileiro - CNPJ 30.635.870/0001-06. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Praça 
Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro - Terreo - Bom Jesus - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3559-1021.

Bom Jesus - PB, 10 de Junho de 2022
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Caraúbas – PB, TORNA PÚBLICO, para 

os fins e efeitos do disposto no § 3º do Art. 109 da Lei nº 8.666/93, que a empresa CONCRETISA 
CONSTRUTORA, inscrita no CNPJ: 09.913.177/0001-53, Interpôs recurso administrativo em face 
a Tomada de Preços n°. 00003/2022, ficando as demais licitantes, devidamente intimadas, para, 
querendo, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, APRESENTAR IMPUGNAÇÃO AO RECURSO 
INTERPOSTO, conforme faculta o § 3º do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
contados desta publicação, ficando os autos do recurso e do procedimento licitatório com vista 
franqueada aos interessados.

Caraúbas - PB, 10 de junho de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00013/2022

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; ADJUDICO o seu objeto a: SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS 
LTDA - R$ 338.074,23.

Caraúbas - PB, 31 de Maio de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 338.074,23.

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

Prefeito Municipal de Caraúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; ADJUDICO o seu objeto a: JOSE JEFFERSON 
HONORIO DE SOUZA 10604688407 - R$ 44.000,00.

Caraúbas - PB, 07 de Junho de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 - R$ 44.000,00.

Caraúbas - PB, 09 de Junho de 2022
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 14:00 horas do dia 01 de Julho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESRAÇÃO DE SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, 
ELABORAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES DO MUNICÍPIO, INCLUINDO A ANÁLISE E 
LEVANTAMENTO DAS ESTRUTURAS URBANAS, DO PADRÃO CONSTRUTIVO DAS UNIDADES 
IMOBILIÁRIAS E ELABORAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICIO DE CASSERENGUE/
PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
001/10; 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. Telefo-
ne: (83) 3634–1141. E-mail: licitacaocasserengue@hotmail.com. Edital: http://www.casserengue.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Casserengue - PB, 10 de Junho de 2022
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Durval da Costa Lira, S/N - Centro - Casserengue - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Julho 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNI-
CIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES 
DA ZONA RURAL A ZONA URBANA E VICE VERSA DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE/
PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
001/10; 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) 3634–1104. E-mail: licitacaocasserengue@hotmail.com. Edital: http://www.
casserengue.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Casserengue - PB, 10 de Junho de 2022.
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10008/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Ministro José Américo, S/N - Centro - Congo - 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 EQUIPAMENTOS 
E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME PROPOSTAS Nº 11436.548000/1210–01 E 
11436.548000/1210–02. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 28 de Junho de 2022. 
Início da fase de lances: 08:31 horas do dia 28 de Junho de 2022. Referência: horário de Brasí-
lia - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacao@congo.pb.gov.br. Edital: www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Congo - PB, 10 de Junho de 2022
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, às 10:30 horas do dia 28 de Junho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 
UM VEÍCULO E UMA MÁQUINA PESADA DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO/
PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
019/2011; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser 
solicitado também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 10 de Junho de 2022
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, às 13:00 horas do dia 28 de Junho de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PEDREIRO, SERVENTE, PINTOR E CALCETEIRO. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 019/2011/99; 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) 
3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 10 de Junho de 2022
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.2022.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB torna público que fará realizar através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, licitação modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nº 10.2022, do 
tipo MENOR PREÇO, objetivando aquisições parceladas de materiais de limpeza diversos, des-
tinados a atender as Secretarias Municipais e Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social, 
exercício 2022. ou enquanto durar os quantitativos. recursos previstos no orçamento vigente. Data 
abertura: 27.06.2022, às 09h00min, por meio do site portaldecompraspublicas.com.br. Informações 
na Rua Nossa Senhora do Rosário, 35, Centro – Cuitegi/PB. REGIMENTO: Leis Federais 10.520/02 
/ 8.666/93, 123/2006, Decreto Federal 10.024/2019, Decreto, Municipal nº 01/2013 e demais 
legislações pertinentes. Outras informações: pelos sites: www.cuitegi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br e 
portaldecompraspublicas.com.br

Cuitegi/PB, 10 de junho de 2022.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11.2022.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial do Município e Equipe de Apoio, no  
Prédio Sede da Prefeitura Municipal localizado à Rua Nossa Senhora do Rosário, 35, Centro – Cui-
tegi/PB, às 08h30min, do dia 30.06.2022, licitação modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, 
do tipo MENOR PREÇO, para aquisições parceladas de Medicamentos “RENAME” destinados 
ao atendimento da população do município, exercício 2022 ou enquanto durar os quantitativos . 
Recursos: previstos no orçamento vigente. FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais nºs 8.666/93, 
10.520/02, 123/2006, (com suas respectivas alterações), Decreto Municipal nº 01.2013 e demais 
legislações pertinentes. Outros esclarecimentos e Cópia do Edital poderão ser obtidos no endereço 
retro mencionado, em dias úteis, no horário compreendido de 08h00min às 12h00min. sites: www.
cuitegi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Cuitegi/PB, 10 de junho de 2022.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.2022.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial do Município e Equipe de Apoio, no 
Prédio Sede da Prefeitura Municipal localizado à Rua Nossa Senhora do Rosário, 35, Centro – Cui-
tegi/PB, às 14h00min, do dia 30.06.2022, licitação modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, 
do tipo MENOR PREÇO, para aquisições parceladas de Medicamentos “REMUME” destinados 
ao atendimento da população do município, exercício 2022 ou enquanto durar os quantitativos. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais nºs 8.666/93, 
10.520/02, 123/2006, (com suas respectivas alterações), Decreto Municipal nº 01.2013 e demais 
legislações pertinentes. Outros esclarecimentos e Cópia do Edital poderão ser obtidos no endereço 
retro mencionado, em dias úteis, no horário compreendido de 08h00min às 12h00min. sites: www.
cuitegi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Cuitegi/PB, 10 de junho de 2022.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 09/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Materiais Elétricos diversos, exercício 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI - R$ 56.621,00; GUSTA-
VO XAVIER GARCEZ - R$ 54.979,44; KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO – ME - R$ 79.460,00; 
LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 119.427,25; LUMINOZA COMÉRCIO DE MATERIAL 
ELÉTRICO HIDRÁULICO E TELEFONIA LTDA - R$ 26.157,72. Ficam as empresas vencedoras 
do certame convocadas para as assinaturas dos respectivos Termos de Contratos, conforme 
instrumento convocatório.

Cuitegi - PB, 10 de Junho de 2022.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00017/2022

A Pregoeira Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 08:00 hs do dia 10 de Junho 
de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00017/2022, que 
objetiva: AQUISIÇÃO DE CÂMARAS, PNEUS, PROTETORES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO 
DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE FUNDO DE SAÚDE. Justificativa: Razões 
de interesse público. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no seguinte 
endereço - Av. Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB. Telefone: (83) 
993287104. E-mail: licitacuite@gmail.com.

Cuité de Mamanguape - PB, 09 de Junho de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00009/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA “ZINHO LIDER”, PARA 
SE APRESENTAR EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 12 E 23 DE JUNHO DE 2022, POR OCASIÃO 
DOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: EDIMILSON DOS SANTOS 11849647429 - R$ 1.800,00.

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 IN00009/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO 

ARTÍSTICA “ZINHO LIDER”, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 12 E 23 DE 
JUNHO DE 2022, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO. FUNDAMENTO LEGAL: 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
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA “ZINHO LIDER”, PARA SE APRESENTAR 

EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 12 E 23 DE JUNHO DE 2022, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS 
DE SÃO JOÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Cuité de Mamanguape: 02.130 Sec Municipal de Cultura e 
Turismo 3390.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fiscal 3390.39 Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídic. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00158/2022 - 10.06.22 
- EDIMILSON DOS SANTOS 11849647429 - R$ 1.800,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: 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. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00008/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cuité de Mamanguape: 02.130 
Sec Municipal de Cultura e Turismo 3390.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fiscal 
3390.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídic. VIGÊNCIA: até o final do exercício finan-
ceiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 
00157/2022 - 10.06.22 - LUCIANO GOMES COSTA 09733427497 - R$ 4.400,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO

DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de estruturas diversas para atendi-

mento das demandas da Administração Municipal na realização de eventos. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00034/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cuité de 
Mamanguape: 3390.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fiscal 3390.39 Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00154/2022 - 10.06.22 
- MARIA DAS GRACAS VIANA DO NASCIMENTO - R$ 30.600,00; CT Nº 00155/2022 - 10.06.22 - 
NATA PROMOCOES DE EVENTOS E SERVICOS DE PRODUCAO MUSICAL LTDA - R$ 22.800,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA “BANDA GRABRIEL LIMA”, PARA SE 

APRESENTAR EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022, POR OCASIÃO DOS FES-
TEJOS DE SÃO PEDRO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cuité de Mamanguape: 02.130 Sec Municipal de 
Cultura e Turismo 3390.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fiscal 3390.39 Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídic. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00156/2022 
- 10.06.22 - JEILSON FELIX MARINHO - R$ 8.000,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
COMUNICADO DE JULGAMENTODE RECURSOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de construção civil para executar a obra de Cons-

trução de escola com 4 (quatro) salas de aula no Município de Damião. Convênio Nº 0374/2021–
SEECT/PMD.

A Prefeitura Municipal de Damião, através da Comissão Permanente de Licitação, COMUNICA 
aos participantes da Tomada de Preços nº 002/2022, que após análise dos recursos interpostos pelas 
empresas: COEN – CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME, FC – FERNANDES CARVALHO 
CONSTRUTORA LTDA, MSM CONSTRUÇÕES E REFORMA EIRELI  e PRIMEE CONSTRUÇÕES 
E EMPREEDIMENTOS EIRELI EPP, onde foi reconsiderado e tornada habilitada a empresa: FC – 
FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA, as demais empresas recorrentes permanecem 
inabilitadas. O recurso da empresa RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI  foi intempestivo e 
não conhecido pela CPL Convocando os licitantes, para a para a sessão de abertura das propostas 
das empresas habilitadas, que ocorrerá às 10:00 horas do dia 14 de Junho de 2022, na sala da CPL.

Damião - PB, 10 de junho de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2022, que objetiva: 
Contratação de empresa do ramo de construção civil para executar a obra de reconstrução de Uni-
dades Habitacionais no Município de Damião. Convênio FUNASA Nº CV 0851/2017; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: INPREL CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA ME - R$ 353.363,74.

Damião - PB, 10 de Junho de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00001/2022. OBJETO: Contratação de empresa do ramo de 

construção civil para executar a obra de reconstrução de Unidades Habitacionais no Município de 
Damião. Convênio FUNASA Nº CV 0851/2017. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa 
para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer 
junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob 
pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores: INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ 03.757.786/0001-84. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3635-1013.

Damião - PB, 10 de Junho de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022.132/2022
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022

O município de DESTERRO através de seu presidente torna público, que está aberta licitação 
para contratação dos serviços para coletaa e transsporte de ressíduos sólidoos, reesíduos de pooda 
de árrvores e lixxo domiciliarr ante as condições estabelecidas na planilha orçamentaria, Edital, 
e lei 8.666/93. A reunião será no dia 28 de junho  de 2022 ás 09:10, INFORMAÇÕES: na sala da 
CPL, no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB 
de segundas às sextas-feiras, das 8Hs:00min às 12hs:00min. site www.desterro.pb.gov.br e-mail 
prefeituradedesterrocpl@gmail.com ,www.tce.gov.pb.br

Desterro -PB,10 de junho de 2022 
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUES SOARES

Presidente da CPL/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00012/2022

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2022, que objetiva: Aquisição 
parcelada de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades do Hospital Municipal de 
Esperança – PB; ADJUDICO o seu objeto a: ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA 09948634462 - R$ 
25.907,50; JOSE VITORIO DE LIMA 07133025426 - R$ 75.146,92.

Esperança - PB, 09 de Junho de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00012/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2022, que objetiva: Aquisição parcelada 
de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades do Hospital Municipal de Esperança 
– PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO PIMENTA DE 
OLIVEIRA 09948634462 - R$ 25.907,50; JOSE VITORIO DE LIMA 07133025426 - R$ 75.146,92.

Esperança - PB, 09 de Junho de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00010/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00010/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA “BONDE DO BRASIL” PARA 
ABRILHANTAR A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2022 
NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA ME - R$ 80.000,00.

Esperança - PB, 09 de Junho de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 11 de junho de 2022      25Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00012/2022
Aos 09 dias do mês de Junho de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Esperança, Estado da Paraíba, localizada na Rua Antenor Navarro - Lírio 
Verde - Esperança - PB, nos termos da Decreto Municipal nº 1.907, de 15 de Maio de 2019; Decreto 
Municipal nº 2028, de 02 de Março de 2021; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no 
Pregão Presencial nº 00012/2022 que objetiva o registro de preços para: Aquisição parcelada de 
produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades do Hospital Municipal de Esperança – PB; 
resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ESPERANÇA - CNPJ nº 08.993.909/0001-08.

VENCEDOR: ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA 09948634462
CNPJ: 30.170.516/0001-45
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

ABACAXI, de primeira qualidade, 
in natura, apresentando grau de 
maturação que permita suportar 
a manipulação, o transporte e 
a conservação, em condições 
adequadas para o consumo, 
com ausência de sujidades, pa-
rasitas e larvas, com polpa firme 
e intacta, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio 
e transporte.

KG 792 5,50 4.356,00

3

ACEROLA, fruto fresco, limpo, 
de boa qualidade, cor, aroma e 
sabor característico da espécie/
variedade. Apresentar grau de 
maturidade adequado de tal 
modo que permita suportar a 
manipulação, transporte e a con-
servação para consumo mediato 
e imediato. Livre de sujidades, 
larvas e parasitas. Acondicionado 
em embalagem transparente 
atóxica.

KG 105 3,49 366,45

6

BANANA PRATA fruto fresco com 
apresentação em pencas, de pri-
meira qualidade, tamanho e colo-
ração uniforme, com polpa firme 
e intacta, bem desenvolvida, sem 
danos físicos e mecânicos oriun-
dos do manuseio e transporte. 
Não serão aceitos defeitos graves 
de natureza fitossanitária, fisioló-
gicas e mecânicas (físicas), que 
afetem sua qualidade e aspecto.

UNIDADE 7920 1,20 9.504,00

19

GOIABA VERMELHA, Fruta de 
boa qualidade, apresentando 
tamanho, cor e com formação 
uniforme, devendo ser bem de-
senvolvida e madura, com polpa 
intacta e firme, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manu-
seio e transporte. Extra, selecio-
nada, verdosa. Tamanho médio.

KG 158 5,85 924,30

21

LARANJA PÊRA Fruta de boa 
qualidade, sem defeitos sérios 
apresentando tamanho, cor e 
formação uniforme. Fruta bem 
desenvolvida e madura. A cas-
ca pode apresentar pequenas 
manchas, desde que não afete 
a qualidade do produto e de 
aspecto fresco

UNIDADE 950 1,10 1.045,00

22

LIMÃO TAHITI, Fruta de boa 
qualidade, sem defeitos sérios 
apresentando tamanho, cor e 
com formação uniforme. Fruta 
bem desenvolvida e madura. A 
casca pode apresentar pequenas 
manchas, desde que não afete a 
qualidade do produto.

KG 158 5,80 916,40

24

MAÇÃ VERMELHA, apresentan-
do grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, 
o transporte e a conservação 
em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas.

KG 211 8,07 1.702,77

25

MAMÃO FORMOSA, Limpa, 
fresca, de boa qualidade, apre-
sentando grau de maturidade 
adequado, livre de sujidades 
larvas e parasitas, acondicionada 
em embalagem adequada

KG 633 2,66 1.683,78

26

MANGA ROSA, Fruta de boa 
qualidade, sem defeitos sérios 
apresentando tamanho, cor e 
com formação uniforme. Fruta 
bem desenvolvida e madura. A 
casca pode apresentar pequenas 
manchas, desde que não afete a 
qualidade do produto - só será 
solicitada no período de safra 
do produto e de aspecto fresco.

UNIDADE 422 1,49 628,78

27
MARACUJÁ, fresco com as 
características organolépticas 
mantidas;

KG 211 3,78 797,58

28

MELANCIA, Limpa, fresca, de 
boa qualidade, apresentando 
grau de maturidade adequa-
do, livre de sujidades larvas e 
parasitas, acondicionada em 
embalagem adequada.

KG 1056 2,99 3.157,44

29
MILHO VERDE, Sem palha, 
sujidades, e grãos saudáveis, 
amarelos e de boa qualidade

ESPIGA 330 2,50 825,00

TOTAL 25.907,50

VENCEDOR: JOSE VITORIO DE LIMA 07133025426
CNPJ: 29.996.415/0001-49
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

2

ABÓBORA CABOTIAN Limpa, 
fresca, de boa qualidade, apre-
sentando grau de maturidade 
adequado, livre de sujidades 
larvas e parasitas, acondicionada 
em embalagem adequada.

KG 528 5,49 2.898,72

4

ALHO, bulbo inteiro, nacional, 
boa qualidade, firme e intacto, 
sem lesões de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, 
isento de sujidades, parasitas 
e larvas.

KG 132 23,92 3.157,44

5

ALFACE, CRESPA, Verdura 
de boa qualidade, com folhas 
verdes, sem traços de desco-
loração, turgescentes, intactas, 
firmes e bem desenvolvidas. Com 
excelente grau de limpeza, apre-
sentando folhas limpas, livres de 
terra, restos vegetais ou materiais 
estranhos e de aspecto fresco

MOLHO 792 5,00 3.960,00

7

BATATA DOCE, Roxa ou branca, 
de primeira, sem rama, tamanho 
e coloração uniformes, fresca, 
compacta e firme, sem lesões 
de origem, rachaduras e cortes, 
sem danos físicos ou mecânicos 
oriundos do manuseio ou trans-
porte, livre de sujidades larvas 
e parasitas, acondicionada em 
embalagem adequada.

KG 792 4,88 3.864,96

8

BATATA INGLESA Branca, de 
primeira, sem rama, tamanho 
e coloração uniformes, fresca, 
compacta e firme, sem lesões 
de origem, rachaduras e cortes, 
sem danos físicos ou mecânicos 
oriundos do manuseio ou trans-
porte, livre de sujidades larvas 
e parasitas, acondicionada em 
embalagem adequada.

KG 2376 6,30 14.968,80

9

BETERRABA, Produto de boa 
qualidade. A casca deve ser lisa,= 
firme e sem rachaduras. Cor 
concentrada e tamanho médio e 
de aspecto fresco.

KG 158 7,99 1.262,42

10

BRÓCOLIS Verdura de boa qua-
lidade, com folhas verdes, sem 
traços de descoloração, turges-
centes, intactas, firmes e bem de-
senvolvidas. Com excelente grau 
de limpeza, apresentando folhas 
limpas, livres de terra, restos 
vegetais ou materiais estranhos

KG 79 7,00 553,00

11

CEBOAL BRANCA, de primeira 
qualidade, graúda, com polpa 
firme e intacta, isenta de enfer-
midades, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas 
e larvas, sem lesões de origem 
física ou mecânica, rachaduras e 
cortes, entregue em embalagens 
adequadas.

KG 950 7,80 7.410,00

12

CEBOLINHA, De primeira quali-
dade, graúda, com polpa firme e 
intacta, isenta de enfermidades, 
livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas, sem 
lesões de origem física ou mecâ-
nica, rachaduras e cortes, entre-
gue em embalagens adequadas

MOLHO 792 3,40 2.692,80

13

CENOURA, in natura apresentan-
do grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, 
o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o 
consumo. Isentos de sujidades, 
parasitos e larvas.

KG 950 6,92 6.574,00

14

CHUCHU, Produto de boa qua-
lidade, suficientemente bem 
desenvolvido. De cor verde claro 
e tamanho uniforme. São tolera-
dos ligeiros defeitos de formação, 
desde que não afetem suas 
características. Devem pesar 
entre 230–250g, com 10–11cm 
de comprimento e 6cm de largura 
e de aspecto fresco.

KG 369 6,54 2.413,26

15

COENTRO, Sem lesões de ori-
gem física ou mecânica, de 
primeira qualidade, tamanho e 
coloração uniforme, isento de 
sujidades e acondicionado em 
embalagens adequadas

MOLHO 792 3,99 3.160,08

16

COUVE MANTEIGA, Verdura 
de boa qualidade, com folhas 
verdes, sem traços de desco-
loração, turgescentes, intactas, 
firmes e bem desenvolvidas. Com 
excelente grau de limpeza, apre-
sentando folhas limpas, livres de 
terra, restos vegetais ou materiais 
estranhos e de aspecto fresco.

MOLHO 264 4,49 1.185,36

17

ESPINAFRE, Sem lesões de 
origem física ou mecânica, de 
primeira qualidade, qualquer 
variedade, tamanho e coloração 
uniforme, isento de sujidades e 
acondicionado em embalagens 
adequadas.

MOLHO 100 4,99 499,00

18

FEIJÃO VERDE, Limpo, fresco, 
sem casca, de boa qualidade, 
livre de sujidades larvas e para-
sitas, acondicionado em embala-
gem adequada.

KG 211 11,99 2.529,89

20

INHAME, Produto de boa quali-
dade e sem defeitos grosseiros, 
como rachaduras, perfurações e 
cortes. Com aspecto, aroma e sa-
bor típicos do produto. Livres de 
umidade externa, com casca que 
solte facilmente, polpa branca ou 
amarelada e de aspecto fresco.

KG 633 5,88 3.722,04

23

MACAXEIRA, Limpa, fresca, de 
boa qualidade, apresentando 
grau de maturidade adequa-
do, livre de sujidades larvas e 
parasitas, acondicionada em 
embalagem adequada.

KG 633 4,99 3.158,67

30
PIMENTÃO VERDE, de boa qua-
lidade e de aspecto fresco, sem 
defeito ou sinais de deterioração.

KG 105 7,00 735,00

31

REPOLHO BRANCO, Verdura de 
boa qualidade, com folhas verdes 
esbranquiçadas, sem traços de 
descoloração, turgescentes, 
intactas, firmes e bem desen-
volvidas. Com excelente grau 
de limpeza, apresentando folhas 
limpas, livres de terra, restos 
vegetais ou materiais estranhos.

KG 264 8,25 2.178,00

32

REPOLHO ROXO, Verdura de 
boa qualidade, com folhasroxas, 
sem traços de descoloração, tur-
gescentes, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas. Com excelente 
grau de limpeza, apresentando 
folhas limpas, livres de terra, 
restos vegetais ou materiais es-
tranhos.

KG 52 11,99 623,48

34

TOMATE, Produto de boa qua-
lidade, sem defeitos na casca, 
bem desenvolvidos e maduros, 
graúdos, com cor e com formação 
uniformes, podendo ser redondo 
ou oblongo. A polpa deve ser in-
tacta e firme e de aspecto fresco.

KG 950 8,00 7.600,00

TOTAL 75.146,92
 
 CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Esperança firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00012/2022, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Esperança, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00012/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00012/2022 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA 09948634462.
CNPJ: 30.170.516/0001-45.
Item(s): 1 - 3 - 6 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29.
Valor: R$ 25.907,50.
- JOSE VITORIO DE LIMA 07133025426.
CNPJ: 29.996.415/0001-49.
Item(s): 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 23 - 30 - 31 - 32 - 34.
Valor: R$ 75.146,92.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Esperança.
Esperança - PB, 09 de Junho de 2022

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 00008/2022. OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO CONFORME TERMO DE 
COMPROMISSO 202143198–5, REALIZADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 
– PB E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). ABERTURA: 
07/06/2022 as 08:30 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 07/06/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00038/2022
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 DP00038/2022, 
que objetiva: Fornecimento de refeições (almoço/jantar) destinado aos motoristas dos veículos 
lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Guarabira-PB, em serviço de transporte de pacientes 
para o município de João Pessoa-PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: GISLAINE TARGINO DE OLIVEIRA BUSTORFF CNPJ: 43.793.862/0001-21. R$ 
11.250,00 – Onze mil e duzentos e cinquenta reais.

Guarabira - PB, 02 de Junho de 2022.
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00039/2022
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 
DP00039/2022, que objetiva: REALIZAÇÃO DE EXAME DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO 
DO EXOMA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NO PROCESSO DE Nº 
0804672-34.2021.8.15.0181; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a:LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. CNPJ: 41.152.356/0001-28. Valor: R$ 7.350,00 (SETE 
MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

Guarabira - PB, 10 de junho de 2022.
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00079/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às0 9:00, do dia 27 de Junho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:. Contratação de empresa 
para prestação de serviços de mão de obra  de solda elétrica e reparos em ferro, cantoneiras, 
chapas e outras confecções em grades portões e similares para melhor atender as necessidades 
da administração municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações e retirada do Edital: no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 10  de Junho   de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00080/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às0 10:00, do dia 27 de Junho de 2022, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:. Aquisições de ferros , cantoneiras, 
chapas e outros para confecção de grades, portões e similares para melhor atender as demandas 
da administração municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações e retirada do Edital: no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 10  de Junho   de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Locações de parques, mesas e outros – 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00062/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / 
OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2022 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00299/2022 - 20.05.22 - ARETHIA 
KEILA DOS SANTOS ANDRADE - R$ 111.300,00; CT Nº 00300/2022 - 20.05.22 -; CT Nº 00301/2022 
- 20.05.22 - MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA EIRELI - R$ 27.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Fornecimento de refeições (almoço/jantar) destinado aos motoristas dos veículos 
lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Guarabira-PB, em serviço de transporte de pa-
cientes para o município de João Pessoa-PB FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DP00038/2022. DOTAÇÃO: Dotação consignada no orçamento vigente 2022. Elemento de 
despesa 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Prazo: Dezembro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e GISLAINE TARGINO 
DE OLVEIRA BUSTORFF - R$ R$ 11.250,00 – Onze mil, duzentos e cinquenta reais- CT Nº 
00340/2022 –03/06/2022.

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00038/2022.
OBJETO: Fornecimento de refeições (almoço/jantar) destinado aos motoristas dos veículos 

lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Guarabira-PB, em serviço de transporte de pacientes 
para o município de João Pessoa-PB

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de saúde.
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 02/06/2022.

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: REALIZAÇÃO DE EXAME DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA 
CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NO PROCESSO DE Nº 0804672-
34.2021.8.15.0181 FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00039/2022. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2022 – 3.3.90.30.01 
- Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MU-
NICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS  - R$ 7.350,00 
– SETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS. - CT Nº 00343/2022 – 10.06.2022

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00039/2022.
OBJETO: REALIZAÇÃO DE EXAME DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA 

CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NO PROCESSO DE Nº 0804672-
34.2021.8.15.0181

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 10.06.2022

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Locações de parques, mesas e outros – 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00062/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / 
OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2022 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00299/2022 - 20.05.22 - ARETHIA 
KEILA DOS SANTOS ANDRADE - R$ 111.300,00; CT Nº 00300/2022 - 20.05.22 -; CT Nº 00301/2022 
- 20.05.22 - MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA EIRELI - R$ 27.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Registro de preços para Aquisições de tecidos diversos e outros para atender 
as demandas da Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00068/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação 
consignada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 ? Material de 
Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00332/2022 - 31.05.22 - MARINGÁ COMÉRCIO 
E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 240.508,00; CT Nº 00333/2022 - 31.05.22 - VENDE TUDO 
MAGAZINE LTDA - R$ 140.928,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para aquisições de Camisas diversas para melhor atender 
as necessidades as Secretária de da Família Bem estar Criança e Adolescente. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00073/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS 
/ OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 
– Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00339/2022 - 03.06.22 - ROSELMA VIEIRA 
SOARES - R$ 45.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição 
de um veículo tipo van 0km. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 28 de Junho de 
2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário 
de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 278/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Ingá - PB, 10 de Junho de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 08:00 horas do dia 27 de Junho de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços 
de construção de creche com capacidade para cem crianças neste Município - Creche Padrão 
Topo A - Integra Paraíba. 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. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.inga.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Ingá - PB, 10 de Junho de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2022, que objetiva: Contra-
tação de empresa especializada em locação de estruturas diversas para atendimento das 
demandas da Administração Municipal na realização de eventos de todos os setores; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ALEXANDRE 
LAURENTINO DA SILVA EIRELI - R$ 27.000,00; DENISE MOURA DO NASCIMENTO - R$ 
51.000,00; VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA - R$ 76.300,00; W.R PRODUCOES E 
EVENTOS LTDA - R$ 38.500,00; ZERO OITO TRÊS SERVIÇOS, PRODUÇÕES E EVENTOS 
EIRELI - R$ 9.400,00. Ficam os licitantes convocados para assinatura do contrato nos termos 
do instrumento convocatório.

Itapororoca - PB, 10 de Junho de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00009/2022, que objetiva: Contratação da Banda FORRÓ DO BIXÃO, para se apresentar 
em praça pública no dia 22/06/2022 por ocasião dos Festejos de SÃO JOÃO 2022; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LENILSON SILVA DE SOUSA 
11329701488 - R$ 8.000,00. 

Itapororoca - PB, 10 de Junho de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR.
REF: CHAMADA PÚBLICA 05.2021.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, Acréscimo de 25% (vinte e cinco 

por cento) ao valor contratado de R$ 91.410,00 (Noventa e Um Mil Quatrocentos e Dez Reais), 
representado pelo valor de R$ 22.852,50 (Vinte e Dois Mil Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e 
Cinquenta Centavos) totalizando o valor total de R$ 114.562,50 (Cento e Quatorze Mil Quinhentos 
e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos), cujo objeto da referida licitação, é: prestação 
exames laboratoriais que não são realizados na rede pública de saúde e para complementação 
dos exames já existentes, caso haja necessidade, no intuito de atender a pacientes carentes do 
Município de Itapororoca, de forma complementar da cobertura dos serviços prestados pela rede 
Municipal de Saúde

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA – RONALDO MAS-
CENA DE OLIVEIRA. CONTRATADA: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA – CNPJ: 
19.891.257/0001-09- ANANIAS CLEMENTINO DA SILVA FILHO 

JUSTIFICATIVA: Devido ao quantitativo ter se esgotado e a administração necessitar para 
atendimento a população carente do município

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 07/06/2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA
Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de materiais hidráulicas para melhor atender as necessidades 
da Administração Municipal. exercício de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00028/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consig-
nada 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 00233/2022 - 09.06.22 - HOCENTER CONSTRUCOES 
LTDA-ME - R$ 382.254,30; CT Nº 00234/2022 - 09.06.22 - JOSIANE FERREIRA DE MELO 
COMERCIO - R$ 277.006,10.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2022

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 00008/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE BANDAS E ARTISTAS PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA 
PÚBLICA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SIM EVENTOS E FORMATURA 
(LUKA BASS) - R$ 35.000,00

Juazeirinho - PB, 10 de Junho de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 00012/2022

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 
00012/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍTICO DE RENOME REGIONAL E 
NACIONAL, A NATHAN VINICIUS E BANDA, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA 
FESTA DE SÃO JOÃO 2022, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO - PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FERREIRA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS 
EIRELI - R$ 10.000,00

Juazeirinho - PB, 10 de Junho de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 00014/2022

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 00014/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍTICO DE RENOME REGIONAL E NACIONAL, DJ 
MARCILIO & O SOM DA GALERA, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENDO DE MOTOCROSS, NO 
MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO - PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: MASSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - R$ 7.000,00

Juazeirinho - PB, 10 de Junho de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍTICO DE RENOME REGIONAL E NACIONAL, A 
NATHAN VINICIUS E BANDA, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE SÃO 
JOÃO 2022, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 
Licitação nº 00012/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO: 
02.220 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE – 13 392 0002 2047 ATIVIDADES 
DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS – 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 90 (NOVENTA) DIAS. PARTES CONTRATANTES: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e: CT Nº 05501/2022 - 10.06.22 - FERREIRA PRODUCOES, 
LOCACOES E SERVICOS EIRELI - R$ 10.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍTICO DE RENOME REGIONAL E NACIONAL, DJ 
MARCILIO & O SOM DA GALERA, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENDO DE MOTOCROSS, 
NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
00014/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO: 02.220 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE – 13 392 0002 2047 ATIVIDADES DE 
APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS – 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 90 (NOVENTA) DIAS. PARTES CONTRATANTES: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e: CT Nº 05701/2022 - 10.06.22 - MASSA PRODUCOES E 
EVENTOS LTDA - R$ 7.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE BANDAS E ARTISTAS PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA 
PÚBLICA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 00008/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MU-
NICÍPIO DE JUAZEIRINHO: 02.220 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE – 13 
392 0002 2047 ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS – 33.90.39 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 90 (NOVENTA) DIAS. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e: CT Nº 04001/2022 - 10.06.22 
- SIM EVENTOS E FORMATURA (LUKA BASS) - R$ 35.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS
DE ENGENHARIA PMJ Nº 002/2022

PROCESSO LICITÁTORIO Nº 039/2022.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA

O Município de Juripiranga torna público, para conhecimento dos interessados que, conforme 
dispõe a Lei 8.666/1993, fará realizar licitação do tipo menor preço Global. Obras. A presente 
licitação tem como objeto: Contratação de empresa especializada visando à Construção de uma 
Creche Municipal com capacidade para 100 (cem) crianças, em conformidade com o Programa 
Paraíba Infância e Termo de Convênio nº 0150/2022, que foi celebrado entre o Município de Ju-
ripiranga e o Governo do Estado da Paraíba e conforme as condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e demais 
normas aplicáveis à espécie. Valor total a ser licitado é o valor de R$ 1.116.745,22 (Um milhão 
cento e dezesseis mil setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos). Convênio de 
Repasse: 0150/2022. O credenciamento e a entrega dos envelopes se darão até as 09h30, do dia 
28 de junho de 2022 o início da sessão e a abertura dos envelopes será realizada as 14h00 do 
mesmo dia. Na Sala de Licitações localizada na Rua São Paulo, 67, Centro – Juripiranga-PB. Os 
editais e anexos e outras informações podem ser obtidos no site http://juripiranga.pb.gov.br/ ou, 
ainda através do e-mail: ljuripiranga@gmail.com.

Juripiranga, 09 de Junho de 2022.
ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 053/2022
Inexigibilidade Nº 005/2022. Contratante: Prefeitura de Livramento-PB.  Contratada: Fer-

reira Produções, Locações e Serviços Eireli-ME, CNPJ: 07.551.949/0001-29. Objeto: Prestar 
serviços na realização de 01 (um) Show da banda “OS 3 DO NORDESTE” para realização 
de 01 (um) Show do referido artista no dia 24 de junho de 2022), em via pública, dentro das 
festividades da tradicional festa junina do município de Livramento-PB. Valor total contratado: 
R$ 25.000,00 (vinte e cinco 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 parce-
lada 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. Francinildo Ferreira 
dos Santos (Pela contratada).

Livramento-PB, 10 de junho de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO, através da Comissão Permanente de 
Licitação, comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, fica a nova data de 01.07.2022 as 08h30min, na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação, localizada à Av. Francisco Gomes, 06, Centro – Logradouro/PB, Licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS DE N.° 03.2022, destinada a Contratação de empresa 
no ramo especializado para conclusão da construção de um portal turístico no município de 
Logradouro conforme termo de referência. Dotação consignada no orçamento vigente. Motivos 
do adiamento: Alterações no projeto. 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.

Logradouro, 10 de junho de 2022
JOSÉ ADRIANO DE LIMA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 00001/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
A Prefeitura Municipal de Manaíra - Rua Jose Rosas, SN - Centro - Manaíra - PB, CNPJ nº 

09.148.135/0001-95,  torna público o Extrato da Ata de Registro de Preços nº 00001/2022, nos 
termos da Lei Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 
alterado pelo Decreto Nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, aplicando-se, subsidiariamente, a LEI 
Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no 
Pregão Presencial nº 00006/2022 que objetiva Sistema de Registro de Preços para Contratação 
de empresa especializada para locação de estruturas com montagem, desmontagem e instalação 
para atender a demanda do calendário  das festividades tradicionais e culturais do município de 
Manaíra/PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:  Órgão e/ou entidade integrante da 
presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB, C.N.P.J. 
Nº.: 09.148.135/0001-95 E LICITANTE VENCEDOR: J A P SERVICOS E PRODUCAO TEATRAL 
EIRELI - CNPJ: 11.008.714/0001-62, ITENS: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19. 
VALOR: R$ 721.070,00.

DA VALIDADE: A Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados 
da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

Manaíra/PB, 09 de junho de 2022.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender as 

necessidades da Prefeitura Municipal de Manaíra – PB. O PREGOEIRO OFICIAL, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através e observadas as disposições da Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho 
de 1993, R E S O L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico 
nº 00013/2022, com base nos elementos constantes do processo correspondente a: CARLOS 
EDUARDO S. MELO - CNPJ nº 16.889.821/0001-60 – Valor R$ 15.916,00; DECK GRAFICA 
E EDITORA - EIRELI– CNPJ nº 11.461.719/0001-46 – Valor R$ 4.050,00; JRDSA GRAFICA, 
EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIREL – CNPJ nº 29.379.974/0001-00 – Valor R$ 900,00; 
MARIA HELOYSA MARTINS GOUVEIA 09514721438 - MEI - CNPJ nº 39.350.760/0001-64 – 
valor: R$ 36.980,60; MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO – ME - CNPJ nº 02.432.832/0001-
02 – valor: R$ 90.557,29; TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI - CNPJ nº 33.682.705/0001-95 
– Valor: R$ 14.587,10.

Manaíra/PB, 09 de junho de 2022.  
José Alberto Tavares Junior

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA /PB, no uso de suas atribuições legais, R E S 

O L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade pregão Eletrônico nº 00013/2022, 
que objetiva: Contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Manaíra – PB. Com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): CARLOS 
EDUARDO S. MELO - CNPJ nº 16.889.821/0001-60 – Valor R$ 15.916,00; DECK GRAFICA E 
EDITORA - EIRELI– CNPJ nº 11.461.719/0001-46 – Valor R$ 4.050,00; JRDSA GRAFICA, EDI-
TORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIREL – CNPJ nº 29.379.974/0001-00 – Valor R$ 900,00; 
MARIA HELOYSA MARTINS GOUVEIA 09514721438 - MEI - CNPJ nº 39.350.760/0001-64 – valor: 
R$ 36.980,60; MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO – ME - CNPJ nº 02.432.832/0001-02 – 
valor: R$ 90.557,29; TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI - CNPJ nº 33.682.705/0001-95 – Valor: 
R$ 14.587,10.

Manaíra/PB, 10 de junho de 2022. 
Manoel Virgulino Simão
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00023/2022

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 10:00 hs do dia 14 de Junho 
de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00023/2022, 
que objetiva: Aquisição de Medicamentos de A a Z da linha Farma, através da oferta de maior 
porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC Farma, com solicitação diária e entrega imediata, 
nos quantitativos solicitados pelas SECRETARIA DE SAÚDE deste município visando atender a 
população em situação de vulnerabilidade Social e demandas judiciais. Justificativa: Razões de 
interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte 
endereço - Rua Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB. Telefone: (083) 
3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. 

Marcação - PB, 10 de Junho de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00027/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 11:00 horas do dia 22 de Junho 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Medicamentos de 
A a Z da linha Farma, através da oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC 
Farma, com solicitação diária e entrega imediata, nos quantitativos solicitados pelas SECRETARIA 
DE SAÚDE deste município visando atender a população em situação de vulnerabilidade Social 
e demandas judiciais. 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 0013/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. Edital: www.marcacao.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 10 de Junho de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 00003/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 

00003/2022, para o dia 21 de junho de 2022 às 09:30 horas, no mesmo local inicialmente divul-
gado: Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3397–1042. E-mail: 
cplnatuba@gmail.com. 

Natuba - PB, 10 de Junho de 2022
HUMBERTO JÚLIO DE ANDRADE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

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

Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 09:30 horas do dia 04 de Julho de 
2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
do ramo de engenharia para execução dos serviços remanescentes da Creche/Pré–Escola – Tipo 
01 (1012764) – Padrão FNDE na sede deste Município, conforme especificações do projeto 
básico. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3397–1042. E-mail: cplnatuba@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.
br; www.natuba.pb.gov.br. 

Natuba - PB, 10 de Junho de 2022
HUMBERTO JÚLIO DE ANDRADE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 0028/2022
Objeto: serviços de vulcanização e troca de pneus dos veículos do município de Pedra Branca.
Vencedora: MORGANA RAIMUNDO DA SILVA MAIA - ME- CNPJ Nº 40.605.606/0001-75 com 

o valor global de R$ 41.025,00 (quarenta e um mil e vinte e cinco reais).
RESOLVE: Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei nº 8.666/93 e 

lei 10.520/02, resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR.
Pedra Branca-PB, 10 de junho de 2022.

Josemario Bastos de Souza
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 00026/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de confecção de  Próteses: Total 

mandibular, Total Maxilar, Parcial Mandibular Removivel, Parcial Maxilar Removivel e Prótese  
Coronarias/Intrarradiculares fixasas/Adesivas (por elemento), no Município de Pedra Branca-PB.

Vencedora: FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS – ME com o valor global 
de R$ $ 89.904,00 (oitenta e nove mil e novecentos quatro reais)

Resolve: Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, resolve ADJU-
DICAR e HOMOLOGAR. Estando convocadas para assinar termo contratual.

Pedra Branca-PB, 10 de Junho de 2022
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 018/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PEDRO RÉGIS.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS, torna público que a reunião para análise das 
propostas, lances e habilitação do Pregão nº 018/2022 que aconteceria no dia 14 de Junho de 2022 
as 09h00min horas ocorrerá no dia 30 de Junho de 2022 as 09h00min. A alteração se faz neces-
sário em virtude das impossibilidade da pregoeira conduzir a reunião, por motivos de força maior. 
A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. 
Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb. O edital será disponibilizado através do 
link https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201140&menu=off ou na CPL no prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis-PB, 10 de Junho de 2022.
Polyana Farias Torres

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 00031/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00031/2022, para o dia 22 de 

junho de 2022 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua João Barbosa da Silva, 
120 - Centro - Queimadas - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no referido endereço. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. 

Queimadas - PB, 10 de junho de 2022
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2022
O Pregoeiro Oficial comunica a suspensão do Pregão Presencial nº 00032/2022, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. Justificativa: em virtude do feriado de Corpus Christi, logo 
mais será informado uma nova data. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no seguinte endereço - Rua João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB. Telefone: 
(083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. 

Queimadas - PB, 10 de Junho de 2022
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2022, que objetiva: 
Contratação de Empresa de Engenharia para executar obra civil Pública Construção de Creche 
com Capacidade para 100 (cem) crianças, no município de Riachão do Bacamarte, termo de con-
venio nº180/2022 Secretaria de Estado da Educação e da Ciencia e Tecnologia; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: TORRES CONSTRUCOES 
LTDA - R$ 1.117.608,48.

Riachao do Bacamarte - PB, 10 de Junho de 2022
JOSE DE ARIMATEA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para executar obra civil Pública Construção 
de Creche com Capacidade para 100 (cem) crianças, no município de Riachão do Bacamarte, 
termo de convenio nº180/2022 Secretaria de Estado da Educação e da Ciencia e Tecnologia. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Riachao do Bacamarte: 20.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 365 1004 1024 
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE – 4.4.90.51 99 1.544.0000 
OBRAS E INSTALAÇÕES � termo de convenio nº 180/2022 Secretaria de Estado da Educação 
e da Ciência e Tecnologia.. VIGÊNCIA: até 10/06/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Riachão do Bacamarte e: CT Nº 00064/2022 - 10.06.22 - TORRES CONSTRUCOES 
LTDA - R$ 1.117.608,48.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2022
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 
IN00005/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FORRÓ D2, PARA 
SHOW EM PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 12/06/2022, NO MUNICÍPIO 
DE RIACHO DE SANTO ANTONIO–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: BARRETO E SILVA PRODUCOES ARTISTICAS E SERVICOS LTDA - R$ 12.500,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 10 de Junho de 2022
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FORRÓ D2, PARA SHOW EM 

PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 12/06/2022, NO MUNICÍPIO DE RIACHO 
DE SANTO ANTONIO–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antônio: 02.070– SEC. DE CULTU-
RA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 02070.13.392.2011.2015 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
C/ CULTURA, FEST. E LAZER 3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 10/07/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho 
de Santo Antônio e: CT Nº 00058/2022 - 10.06.22 - BARRETO E SILVA PRODUCOES ARTISTICAS 
E SERVICOS LTDA - R$ 12.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 00014/2022
PROCESSO Nº 00045/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: JERIMUM PRODUCOES E PROMOCOES S/S LTDA, CNPJ: 72.351.794/0001-49.
OBJETO: Contratação do Cantor ZÉ RAMALHO para realização de Show na noite do dia 

25/06/2022, com duração de no mínimo 01h10min de Show no Tradicional São João no município 
de Santa Luzia-PB.

FUNDAMENTO: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.
VALOR GLOBAL: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Santa Luzia-PB, 30 de maio de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 00015/2022
PROCESSO Nº 00046/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: MUNDO PARALELO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob 

o n° 18.495.289/0001-22. 
OBJETO: Contratação da dupla MATHEUS E KAUAN para realização de Show na noite do 

dia 23/06/2022, com duração de 01h20min de Show no Tradicional São João no município de 
Santa Luzia-PB.

FUNDAMENTO: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.
VALOR GLOBAL: R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Santa Luzia-PB, 30 de maio de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N°. 00119/2022 

INEXIGIBILIDADE Nº 00014/2022 - PROCESSO Nº 00045/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: JERIMUM PRODUCOES E PROMOCOES S/S LTDA, CNPJ 72.351.794/0001-

49.
OBJETO: Contratação do Cantor ZÉ RAMALHO para realização de Show na noite do dia 

25/06/2022, com duração de no mínimo 01h10min de Show no Tradicional São João no município 
de Santa Luzia-PB.

VALOR GLOBAL: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.070 - SECRETARIA DE CULTURA - 13.695.1037.2007 - 

Promoção de Eventos. 3390.39 - 1500-0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/05/2022 a 31/12/2022.
DATA DO CONTRATO: 31 de maio de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N°. 00120/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 00015/2022 - PROCESSO Nº 00046/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: MUNDO PARALELO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, CNPJ N° 

18.495.289/0001-22. 
OBJETO: Contratação da dupla MATHEUS E KAUAN para realização de Show na noite do dia 

23/06/2022, com duração de 01h20min de Show no Tradicional São João no município de Santa 
Luzia-PB.

VALOR GLOBAL: R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.070 - SECRETARIA DE CULTURA - 13.695.1037.2007 - 

Promoção de Eventos. 3390.39 - 1500-0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/05/2022 a 31/12/2022.
DATA DO CONTRATO: 31 de maio de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO

Nº 011/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar, através da Comissão 

Permanente de Licitação, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miri-
tânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 30 de Junho de 2022, licitação modalidade Tomada 
de Preço, do tipo menor preço Global, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA OBRA DE 
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BOA VISTA, NO BAIRRO DE BOA VISTA, NO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1795. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail. com. Edital: 
https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/cate goria/editais; www.tce.pb. gov.br. 

Santa Rita - PB, 10 de junho de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO

Nº 012/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar, através da Comissão 

Permanente de Licitação, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Mi-
ritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 04 de Julho de 2022, licitação modalidade Tomada 
de Preço, do tipo menor preço Global, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA REFORMA E 
REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOÃO RAPOSO EM VÁRZEA NOVA, NO MUNICÍPIO DE SANTA 
RITA, PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 99812-1795. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.
pb.gov.br/cate goria/editais; www.tce.pb. gov.br. 

Santa Rita - PB, 10 de junho de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00010/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de materiais elétricos, com 
a finalidade de atender as necessidades das secretarias municipais e dos serviços de manutenção 
corretiva e preventiva na iluminação pública. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 30 
de Junho de 2022. Início da fase de lances: 10:01 horas do dia 30 de Junho de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 2.721/19; e legislação pertinente, consideradas as alte-
rações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sapé - PB, 11 de Abril de 2022
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00004/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 01 de Julho de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Registro de Preço para fornecimento de kit enxovais de bebê, 
destinados a atender as necessidades de mães gestantes, em baixa condiução social, cadastra-
das no programa VRAS 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 2.051/05; Decreto Municipal nº 2.721/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.
sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 20 de Maio de 2022
WELLYSON DO NASCIMENTO DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de um motor compacto para o caminhão 

Mercedes–Benz 709, diesel. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00006/2022. 
DOTAÇÃO: 02080 – 02080.20.122.1008.2038 – 33.90.30.00.00 – 500 . VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião 
de Lagoa de Roça e: CT Nº 00058/2022 - 09.06.22 - UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA - R$ 
17.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0062/2022
O Pregoeiro informa, que será realizado o, procedimento licitatório do tipo Menor Preço.  

Objeto: Aquisição de brinquedos pedagógicos para compor as brinquedotecas das escolas da 
Rede Municipal de Educação de Sousa - PB . Abertura das propostas no dia 27 de Junho de 
2022, às 10:00h, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: portal tramita: 
www.tce.pb.gov.br; e www.sousa.pb.gov.br – portal da transparência. Informações cplsou-
sa2017@yahoo.com.br. 

Sousa, 10 de Junho de 2022
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico
Nº 0063/2022

O Pregoeiro informa, que será realizado o, procedimento licitatório do tipo Menor Preço.  
Objeto: Aquisição de Notebooks destinados a atender a demanda das Escolas da Rede de 
Ensino e da Secretaria de Educação de Sousa – PB, referente a convênio n° 170/2021, 
conforme condições do Edital e seus anexos. Abertura das propostas no dia 27 de Junho 
de 2022, às 09:00h, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: portal 
tramita: www.tce.pb.gov.br; e www.sousa.pb.gov.br – portal da transparência. Informações 
cplsousa2017@yahoo.com.br. 

Sousa, 10 de Junho de 2022
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00029/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO Nº 
201600163 E 201700918. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 01 de Julho de 
2022. Início da fase de lances: 08:35 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; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das refe-
ridas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 10 de Junho de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Ele-

trônico nº 00028/2022, para o dia 30 de Junho de 2022 às 08:30 horas; e do início da fase de 
lances para o dia 30 de Junho de 2022 às 08:35 horas. Referência: horário de Brasília - DF. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Avenida Primeiro de Abril, 390 - 
Centro - Sumé - PB. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Site: www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Sumé - PB, 10 de Junho de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE UM 
VEÍCULO TIPO SUV 07 LUGARES. Abertura da sessão pública: 10:30 horas do dia 01 de Julho 
de 2022. Início da fase de lances: 10:35 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; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das refe-
ridas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 10 de Junho de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2022
PROCESSO Nº 19.000.031805.2019

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, destinada ao CENTRO 
ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER - CEDC, conforme edital e anexos.

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

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

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

Cadastro da CGE nº 22-01131-7
João Pessoa, 10 de junho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação
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CONCORRÊNCIA Nº 07/2022
Registro CGE Nº 22-00646-6

RESULTADO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS
CONVOCAÇÃO ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 07/2022 (Obras de Implantação e Pavimentação 
da Rodovia   PB-337, Trecho: Lagoa/Bom Sucesso, com aproximadamente 17,77 km), o resultado 
do julgamento do recurso impetrado, na fase de habilitação, pela Empresa: SIGA CONSTRUTORA 
EIRELI através do processo DER-PRC-2022/02727, foi denegado pela Comissão Permanente de 
Licitação e a decisão mantida pelo Sr. Diretor Superintendente. 

Em virtude disto, a Comissão ratifica sua decisão,  considerando as Empresas habilitadas: SIGA 
CONSTRUTORA EIRELI e CONSTRUTORA LORENZONI LTDA. Em face da decisão superior 
que determinou a continuidade do certame, a Comissão ratifica a sua decisão e marca a data de  
13/06/2022  às 11:00 horas, para abertura das Propostas de Preços das empresas habilitadas

A CPL informa, ainda,  que os autos dos processos ficarão com vistas franqueadas aos inte-
ressados na sala desta comissão.

João Pessoa, 10 de junho de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 06/2022
Registro CGE Nº 22-00740-4

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, 
comunica ao(s) participante(s) da CONCORRÊNCIA   Nº 06/2022 (Obras de Pavimentação e 
Melhoramento do Contorno de Bananeiras Alça Nordeste, com aproximadamente  2,92 km), que 
transcorreu o prazo sem recurso. Em vista disto, a Comissão ratifica sua decisão considerando 
habilitadas, as Empresas: SIGA CONSTRUTORA LTDA, CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, 
TAPAJOS - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP, CONSTRUTORA LORENZONI 
LTDA e ZACCARA ENGENHARIA EIRELI  e marca reunião para abertura da(s) Proposta(s) de 
Preços para o dia 14/06/2022   às 11: 00 horas.

João Pessoa, 10 de junho de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ATA DE LAVRATURA DE ENCERRAMENTO E PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO 
DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS 

DO ESTADO DA PARAIBA – CRDD-PB

Pela presente ata, lavrada aos 05 (cinco) dias do mês de junho do ano de 2022 (dois mil e vinte 
e dois), na sede do Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado da Paraíba 
- (CRDD/PB), localizada à Av. Júlia Freire, Nº 348, Torre, CEP: 58040-040 - João Pessoa/PB, eu, 
JOÃO ALBERTO NUNES DE FRANÇA, Presidente da Mesa Apuradora instalada para contabilizar 
o resultado das eleições para o quadriênio 2022/2026, do Conselho Regional dos Despachantes 
Documentalistas do Estado da Paraíba – CRDD/PB, em conformidade com a previsão normativa 
contida no art. 95 do Estatuto Social, reunido com os demais membros da mesa apuradora, Sra. 
JOSILDA DOS SANTOS ALVES, o Sr. JOSE RAUHYLSON DE LUCENA NETO e o Sr. THIAGO 
CAVALCANTE DE CASTRO, o fiscal da CHAPA 1 AUSTREGISELO SOARES DE VASCONCELOS e 
o fiscal da CHAPA 2 NARCIZO JOSÉ FILGUEIRAS DA SILVA,  lavro a presente Ata de Proclamação 
de Resultado e Encerramento das Eleições e faço saber que os trabalhos de abertura das urnas 
tiveram início às 19:30h e encerramento às 20:20h. Estavam aptos a votar 223 (duzentos e vinte 
e três) despachantes, compareceram à votação, o total de 196 (cento e noventa e seis) eleitores, 
distribuídos da seguinte forma: na Urna da 1ª Secção Eleitoral, localizada em João Pessoa/PB, que 
teve a mesa composta pelos membros Wildmark Leite Moura – Presidente, Marta Nubia Brasileiro 
Lima – Membro I, Tarciso José Moura Ramos – Membro II e Edja Kele Ferreira A. Silva – Suplente, 
do total de 94 (noventa e quatro) despachantes aptos a votar, compareceram a votação 82  (oitenta 
e dois) eleitores, sendo contabilizados 30 (trinta) votos para CHAPA 1, 51 (cinquenta e um) votos 
para CHAPA 2, 01(um) voto NULO e 12 (duas) abstenções, na Urna da 2ª Secção Eleitoral, loca-
lizada em Campina Grande/PB, que teve a mesa composta pelos membros Idalina Cita da Silva 
– Presidente, Fábio Ricardo S Silva – Membro I, Nicodemos José Queiroga dos Santos – Membro 
II e Bruno Almeida do Carmo – Suplente, do total de 82 (oitenta e dois) despachantes aptos a votar, 
compareceram a votação 69 (sessenta e nove) eleitores, sendo  contabilizados 47 (quarenta e sete) 
votos para CHAPA 1, 22 (vinte e dois) votos para CHAPA 2 e 13 (treze) abstenções, na Urna da 
3ª Secção Eleitoral, localizada na cidade de Patos/PB, que teve a mesa composta pelos membros 
Rita de Cássia S S Pereira – Presidente, Arthur Fernandes Balbuino – Membro I, Arcenio Brito de 
Oliveira – Membro II e Luiz Silva de Oliveira – Suplente, do total de 28 (vinte e oito) despachantes 
aptos a votar, compareceram a votação 26 (vinte e seis) eleitores, sendo contabilizados 20 (vinte) 
votos para CHAPA 1,  (06) seis votos para CHAPA 2 e 02 (duas) abstenções, a referida urna rece-
beu protesto verbal de um eleitor perante à mesa apuradora, fundado em falta de assinatura nas 
cédulas por parte dos membros da mesa coletora, sendo o protesto ao final, desconsiderado pelo 
Presidente da mesa apuradora, por entender que estando as cédulas assinadas pelos membros 
da comissão eleitoral ficaria sanado o vício apontado e considerou como válidos os votos da urna 
impugnada, na Urna da 4ª Secção Eleitoral, localizada na cidade de Sousa/PB, que teve a mesa 
composta pelos membros Elma Delian Duarte Barbosa – Presidente e Valdivan Lopes da Silva – 
Membro I, do total de 08 despachantes aptos a votar, compareceram a votação 08 (oito) eleitores, 
sendo contabilizados 05 (cinco) votos para a CHAPA 1, 03 (três) votos para CHAPA 2 e, na Urna 
da 5ª Secção Eleitoral, localizada na cidade de Cajazeiras-PB, que teve a mesa composta pelos 
membros Erivelton Rodrigues Soares – Presidente e Ericles Luís C. Silva – Membro I, do total de 
11 (onze) despachantes aptos a votar, compareceram 11 (onze) eleitores a votação, sendo conta-
bilizados 06 (seis) votos para CHAPA 1, 05 (cinco) votos para CHAPA 2. Ficando o resultado geral 
da apuração da seguinte forma: dos 223 (duzentos e vinte e três) despachantes/eleitores aptos a 
votar, 196 (cento e noventa e seis) compareceram à votação, sendo que 108 (cento e oito) votos 
foram atribuídos a CHAPA 1, 87 (oitenta e sete) votos foram atribuídos a CHAPA 2, 01 (um) voto 
nulo e 27 (vinte e sete) despachantes/eleitores se abstiveram de votar. Assim, proclamo eleitos, 
por maioria de votos, os candidatos da CHAPA 1 (TRABALHO E TRANSPARÊNCIA), encabeçada 
por CARLOS ALBERTO ASSIS MOTENEGRO. Assim sendo, dou por encerrada as eleições do 
CRDD-PB. A presente Ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim, pelos membros da 
mesa apuradora e pelos fiscais de chapas. Publique-se.

JOÃO ALBERTO NUNES DE FRANÇA
Presidente Mesa Apuradora

JOSILDA DOS SANTOS ALVES
Membro I

JOSÉ RAUHYLSON DE LUCENA NETO
Membro II

THIAGO CAVALCANTE DE CASTRO
Membro III

AUSTREGISELO SOARES DE VASCONCELOS
FISCAL CHAPA 1

NARCIZO JOSÉ FILGUEIRAS DA SILVA
FISCAL CHAPA 2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 1ª CONVO-
CAÇÃO - Indústria Alimentícia Três de Maio S.A - CNPJ: 09.212.234/0002-58 – Edital de 
Convocação – Assembleia Geral Extraordinária. A Presidente Aline Barbosa de Lima, em 
conformidade com a Legislação e o Estatuto Social da Indústria Alimentícia Três de Maio S.A, 
CNPJ nº 09.212.234/0002-58, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca 
os senhores acionistas para se reunirem, em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará 
em sua sede social na Rua Feliciano Pedrosa, 2698, Centro, Belém/PB, CEP 58255-000, no 
dia 20 de junho de 2022, em primeira convocação às 10h00min, com a presença de 2/3, no 
mínimo, dos acionistas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) Abertura de 
filial no estado de Pernambuco; e b) Outros assuntos de interesse da sociedade. Belém/PB, 
10 de junho de 2022. Aline Barbosa de Lima - Presidente.

A AAG COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, portador do CNPJ 41.221.979/0001-05, 
torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura a  
Licença de Operação, situada na Rua Monsenhor Walfredo Leal  nº 120 – Centro -  Município de 
Cabedelo - PB  -  CEP 58.100-248.

EDITAL DE CITAÇÃO – O Cartório de Registro de Imóveis de Bayeux/PB, FAZ SABER que BETÂNIA 
FRANCISCA SABINO DA SILVA, brasileira, casada, RG 1.311.251-SSP/PB, CPF: 665.093.194-20, residente na 
Rua Napoleão Laureano, 318, Centro, Bayeux/PB, requereu USUCAPIÃO do terreno urbano situado na Rua Dr. 
Napoleão Laureano, Bayeux/PB, com 6,00m de frente e fundos por 25,00m de ambos os lados, onde está a casa 
de nº 294, confrontando-se PELA FRENTE E DIREITA com a casa nº 300, de Maria das Graças de Lima; PELA 
ESQUERDA com a casa nº 288 de Severino Borges e pelos fundos com a casa nº 276 da Rua João Crispiniano; 
área de 150m², com edificação. Ficam, pois, citados proprietários, confrontantes, Município de Bayeux, Estado da 
Paraíba, União e interessados para impugnar, em 15 dias, ou tidas verdadeiras as alegações. Bayeux 19/05/2022. 
Neli Santiago Pereira. Oficial de Registro.

EDITAL DE CITAÇÃO – O Cartório de Registro de Imóveis de Bayeux/PB, FAZ SABER que FLAVIANE 
FARIAS VITAL e FABIO FARIAS VITAL, brasileiros, comerciantes, ela 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 ESQUER-
DO, 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 APA-
RECIDA 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 verda-
deiras as alegações. Bayeux, 19 de maio de 2022. Neli Santiago Pereira. Oficial de Registro.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CIMENTO, CAL E GESSO DO ESTADO DA 
PARAÍBA, CNPJ Nº 08.679.623/0001-44, Rua da República, 730 – Centro – João Pessoa/PB. EDITAL DE CON-
VOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Pelo presente ficam convocados os trabalhadores da 
ELIZABETH CIMENTOS CSN, para tomarem parte de uma Assembléia Geral Extraordinária que será realizada 
no dia 15 de Junho de 2022 no parque fabril da empresa acima mencionada, situada no Município de Alhandra/
PB às 14h30 em primeira convocação com 2/3 dos trabalhadores presentes, e não havendo quorum a mesma 
será realizada uma hora após com qualquer números de trabalhadores presentes, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: a) Leitura do Edital de Convocação; b) Discussão e aprovação da pauta de reivindicação 
de aumento salarial e/ou autorizar a Diretoria desta entidade de classe a  instaurar Dissídio Coletivo de aumento 
salarial. João Pessoa, 08 de Junho de 2022. Manoel Pereira de Lima – PRESIDENTE.

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ficam convocados todos os farmacêuticos servidores públicos do Município de João Pessoa 

a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, em caráter permanente, a ser realizada no dia 
15/06/2022 às 18:30 horas, na sede do Sifep, localizada na Rua rodrigues de Aquino, nº 555, Jaguaribe. Para 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia 1- Discussão e deliberação sobre as demandas dessa categoria, 
no serviço público 2- Autorização da categoria para que o Sindicato possa representar a mesma perante o poder 
público da cidade de João Pessoa; 3- Outros informes. João Pessoa, 10 de Junho de 2022. Hariad Ribeiro Morais 
da Silva. Presidente do SIFEP.

JOSÉ ANTONIO ZAMPIERI, CNPJ 24.420.502/0001-30, tona público que requereu a SEMAM – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Licença de Operação, para atividade: Casa de festas e 
eventos, na Av. Cruz das Armas, Nº 2314 – João Pessoa-PB.

CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
CNPJ nº. 01.602.072/0001-71
 A Capital Distribuidora de Veículos LTDA, inscrita no CNPJ 01.602.072/0001-71, estabelecida 
na Rua Hortência Helena de Amorim Brito, 13064, KM 13, Jardim América, Cabedelo/PB Cep 
58.102-660, torna público que requereu a  SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca 
e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação para desempenho de suas atividades 
de  Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos,  Comércio a varejo de 
automóveis, camionetas e utilitários usados,  Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura 
de veículos automotores,  Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos 
automotores,  Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e 
de saúde,  Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, 
exceto imobiliários e Locação de automóveis sem condutor Serviços de manutenção e re-
paração mecânica de veículos automotores, no imóvel localizado no endereço de sua sede 
matriz localizada na Rua Hortência Helena de Amorim Brito, 13064, KM 13, Jardim América, 
Cabedelo/PB Cep 58.102-660
Cabedelo - PB, 08 de Junho de 2022
CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Pedro Lopes 
Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Junho de 2022, licitação modalidade Tomada de 
Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, 
COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA 1ª INFÂNCIA, ATENDENDO AO CONVENIO Nº 436/2021, CELEBRADO 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA (SEECT/PB) 
E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. Edital: http://www.igaracy.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 10 de Junho de 2022
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES 

Presidente da Comissão

28  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 11 de junho de 2022 Publicidades
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