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Governador 
sanciona lei que 
eleva comarcas 
à 3a entrância

Setor turístico 
registra fôlego 
renovado na 
Paraíba

Promoção de Guarabira e 
Sousa foi uma proposta do Po-
der Judiciário para um melhor 
atendimento à população. 
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Indicadores mostram a 
retomada no setor, com 41% 
dos visitantes oriundos do 
próprio Nordeste. 
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Estados propõem ao Supremo 
reduzir ICMS até o fim do ano

preço dos combustíveis

Objetivo é minimizar danos do PLP 18/22 que, só na Paraíba, pode ter impacto negativo de R$ 1,5 bi. Página 4

Instituições 
voltam a 
recomendar uso 
de máscaras

Campanha contra 
importunação 
no São João será 
lançada amanhã

Livro analisa 
romances do 
escritor cubano 
Leonardo Padura

Decisão do TJPB, TRE-PB 
e IFPB leva em conta o au-
mento de casos de contami-
nação pela Covid-19. 
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Crime foi inserido no 
Código Penal em 2018 e 
prevê pena de um a cinco 
anos de detenção. 
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Obra de Analice Pereira é 
ensaio crítico sobre os traba-
lhos do autor de ‘O homem 
que amava os cachorros’. 
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Foto: Fotos Públicas

Desaparecidos chegaram a ser dados como mortos, ontem, mas informação foi desmentida pela PF; esposa do brasileiro cobra explicações. Página 15

Objetos de jornalista e indigenista são encontrados

Segundo 
especialistas, fenômeno 
ocorre no outono e 
inverno, basta que a 
umidade relativa do ar 
esteja acima de 80%. 
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Neblina atípica sobre o céu da capital 
foi efeito da “névoa úmida”

n “Neruda diz que ‘tiritán, 
azules, los astros a lolejos’. Aqui, 
até o sol tirita, como um girassol 
de Van Gogh. O sol também 
é um astro, e também está 
distante”.

Sitônio Pinto
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

608.269

31.492.858

535.062.191

10.225

668.230

6.308.976
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

8.872.642

442.431.677

11.937.410.459

Neste Dia Mundial do Doador, ação do Hemocentro 
visa ampliar o número de doação de sangue no estado.
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Junho Vermelho será 
lançada hoje

n “A história de João Valente 
e o dragão de três cabeças foi 
escrita por Joaquim B. de Sena, 
paraibano, natural de Solânea 
(PB), que recriou o famoso poema 
épico-húngaro ‘János Vitéz’”.

Neide Medeiros Santos
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Mês de Incentivo à Doação de Sangue

Sangue do Braço,
Vida no Laço!

Foto: Roberto Guedes
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PB vence Brasileiro de 
Cadeira de Rodas

Vitória dá à equipe da 
Associação Atlética 

da Pessoa com 
Deficiência o acesso à 

série B no ano que vem. 
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A cassação do mandato do deputado estadual Fernando Fancischini, do PL do 
Paraná, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 2021, criou uma jurisprudência 
para os casos em que o parlamentar foi enquadrado: em 2018, Fancischini divul-
gou, numa live, sem apresentar provas, que urnas eletrônicas teriam sido frauda-
das para não computar votos a favor do então candidato a presidente, Jair Bolso-
naro (PL), e foi condenado por propagar fake news.  

A decisão do TSE contra Fancischini foi ratificada, no mês passado, pelo Supre-
mo Tribunal Federal (STF), reacendendo um debate: criar ou espalhar fake news é 
uma prática passível de punição, à luz da legislação eleitoral?  Tanto o TSE quanto 
o STF já consolidaram o entendimento segundo o qual a disseminação de notícias 
falsas em todos os meios de comunicação, aí incluídos as redes sociais, poderá ge-
rar processo por abuso de poder, acarretando inelegibilidade e perda do mandato.  

Assim, chancelado pelas cortes superiores, esse é um debate superado. Quem 
incorrer na condenável prática de espalhar notícias falsas será processado com 
base no que preceitua o artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, chamada de Lei 
da Inelegibilidade. A propósito desse regramento, o citado artigo registra, em tais 
casos, que será pedida a “abertura de investigação judicial para apurar uso inde-
vido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utili-
zação indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de can-
didato ou de partido político”.  

Ainda inexiste no Brasil, especificamente, uma legislação que estabeleça nor-
mas relativas à transparência de redes sociais e de serviços de mensagens priva-
das. Porém, tramita na Câmara dos Deputados uma proposta que atende a esse 
propósito. É a chamada ‘Lei das Fake News’, que ainda não foi apreciada em ple-
nário. Contudo, o Código Penal brasileiro já prevê três configurações de crimes 
ligados a boatos e mentiras, que são calúnia, difamação e injúria. 

Mas se faz urgente que o Congresso faça o enfrentamento à desinformação, 
sobretudo para barrar fake news em época de eleição, que podem gerar desigual-
dade no processo eleitoral.

Artigo

Fake news e eleições 
Editorial

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Um homem aos 70 
Quando meu pai completou 70 anos, em 

meio a muitas comemorações que ocorre-
ram no Rio de Janeiro e aqui na Paraíba, ele 
era um “senhor de idade”, de cabelos bran-
cos,  espesso e bem cuidado bigode,  e uma 
saliente barriga, bem característica dos ho-
mens que atingiam a fase provecta, sem fa-
zer exercícios físicos ou qualquer ativida-
de esportiva. 

Embora fosse jovem de espírito, bem
-humorado, daqueles que gostava de con-
tar uma boa anedota e rir com elas; que ad-
mirava e cortejava, cavalheirescamente,   as 
mulheres bonitas e estava sempre disposto 
a prosear com os amigos, especialmente em 
torno de uma garrafa de um bom uísque, Ju-
rema dava sinais do passar dos anos, sem se 
importar em adotar procedimentos que dis-
farçassem a velhice que chegava. 

Escaldado pelas experiências vividas, 
como um político vitorioso ou como um bra-
sileiro proscrito vivendo no exílio, Abelardo 
de Araújo Jurema mantinha invejável espíri-
to de luta. Escrevia diariamente suas crôni-
cas em O Norte e trabalhava diuturnamente 
em atividades que abraçava com o empenho 
de um iniciante. Morreu aos 85 anos, com a 
consciência limpa e a alma tranquila. 

- A vida só gosta de quem gosta dela, en-
sinava. 

Esta semana me tornei um ‘setentão’, se-
guindo essas lições. Ao lado da Maria Lú-
cia, entre filhos e netos, me dei conta do sig-
nificado dessa conquista, que assinala uma 
nova fase na vida de um homem. No meu 
caso, entendo que trouxe a plenitude da ma-
turidade, a consciência entre a realidade e a 
fantasia, entre o que tem valor e o que pou-
co, ou nada, representa.  

Completo sete décadas de uma vida vivi-
da com intensidade, com paixão e resiliên-
cia. Enfrentando desafios, comemorando 
conquistas, contabilizando perdas e assi-

milando golpes sem perder o entusiasmo e 
a vontade de viver.  

- “A ideia é permanecer jovem o mais 
velho possível”, diz a frase sem autoria que 
identifica o meu projeto de vida, à qual 
acrescentaria uma outra, que li em algum 
lugar: “Sou hoje o homem que deveria ter 
sido desde sempre”. 

Otimista, iluminado pelo Divino Espí-
rito Santo, fecho as portas para mágoas ou 
rancores e não permito que minha alma seja 
atingida por pensamentos preconceituosos, 
destrutivos e negativistas. 

Com muita confiança e alegria sigo em 
frente, com o coração transbordando de 
amor ao próximo; fazendo o bem sem olhar 
a quem; sem alimentar nostalgias e amar-
guras. Sem lamentar o tempo que passou e 
a juventude que ficou pra trás.  

Sem temer a morte ou desejar retroceder 
um único dia, disposto a cumprir o meu desti-
no e alcançar a graça que me reserva o Criador.

Tem chovido noite e dia, noite após dia. 
Eu, que só durmo de rede, que o diga. O 
colchão aquece, a rede esfria de todos os 
lados. Carmélia minha mãe ensinou-me a 
forrar a rede para o pano ficar mais gros-
so e diminuir o frio. Funciona, mas se o 
frio for grande vai bater na alma. Meus 
cachorros estão tremendo, minha mulher 
veste uma camiseta neles. Aceitam e agra-
decem. Que não sejam daquelas que têm 
um apelo das campanhas do PT.

Nunca fui do PT, nem por um dia. O 
único partido a que fui filiado foi o PC do 
B. Este tem sérias divergências com o PT. 
São diferenças inconciliáveis: o PT aceita 
a propriedade, o PC não admite. Nas re-
uniões, são acirradas as discussões. Mas 
o PC apoia sempre o PT nas campanhas 
eleitorais, pois o programa do PT é o que 
mais se aproxima do programa do PC. E o 
PT pode ganhar, como já elegeu dois pre-
sidentes da República.

Quero dizer: um presidente e uma pre-
sidenta. Assim, contrariando a gramáti-
ca. Esse é um dos livros mais emblemáti-
cos da burguesia. Um dos equipamentos 
que a burguesia usa para gargalhar o dis-
curso dos trabalhadores. Usei “gargalhar” 
no sentido de fazer passar pelo gargalo, de 
estrangular, como uma garrafa que se em-
borca para derramar o líquido. Aí vem a 
adivinha: “o que é o que é: sem tampa, em-
borcado e não derrama”. É chulo.

Voltando ao foco: tem chovido e feito 
frio. Lembro-me de uma viagem que fiz 
a Goiás, nessa época do ano, e alguém me 
perguntou se aqui estava dando praia. Res-
pondi que estava chovendo todo dia, que 
não havia sol. Uma agência de viagem ven-
deu um pacote ao desavisado como se fos-
se verão por essas bandas. Que sacanagem! 
Neruda diz que “tiritán, azules, los astros a 
lolejos”. Aqui, até o sol tirita, como um gi-
rassol de Van Gogh. O sol também é um 
astro, e também está distante.

Mas eu prefiro este tempo tiritante ao 
dourado calor do verão. Este inverno de 
prata, como se vê nas fotografias dos cam-
pos de neve. Há quem pague caro por uma 
estadia naqueles Alpes ou Andes gelados e 
brancos, perigosos. Prefiro vê-los pela TV, 
desde o conforto da minha cadeira de ba-
lanço, a paisagem tomada de um helicóp-
tero, ora em panorâmica, hora em insert. 
Eu comendo pipocas e tomando café, sem 
ninguém na minha frente tapando a visão, 
alguns até de chapéu.  

Como os jogos de futebol, ou as lutas 
de boxe e de MMA. Da minha cadeira, das 
minhas pipocas, do café quente. Quase de 
graça (R$ 0800), podendo repetir as melho-

res passagens. O boxe é mais civilizado, 
pois quando um contendor cai, a luta para 
até a contagem de dez. Se o fulano não se 
levantar, é dado o nocaute. Mas no MMA,o 
fulano caído fica recebendo uma saraiva-
da de socos até o juiz entender que ele não 
se levanta mais, e apitar o fim da partida. 

Como aquela moça que não quis mais 
ouvir minha cantada e disse “priu”!

Noite dessas um pugilista aguentou 
cinco rounds; quando o gongo soou, ele se 
sentou no tamborete do corner e caiu. Aí 
o árbitro decretou o nocaute técnico. Caiu 
no intervalo, coisa que eu ainda não tinha 
visto. Como aquele gol que De Efeito fez. 
Ele ainda não se chamava De Efeito, mas 
Silva. Cobrou o pênalti e a bola passou por 
cima do travessão. Quando o goleiro foi ba-
ter o tiro de meta, botou a bola no chão e 
ele recuou alguns passos para tomar em-
balagem, a bola entrou. Silva foi promovi-
do a De Efeito.

Quando chovia e o campo estava mo-
lhado, aí é que a bola pegava efeito. Os ad-
versários não queriam fazer falta, pois, 
com a bola parada e molhada, o chute de 
De Efeito era fatal. Até o juiz gritava gol. 
Mas De Efeito morreu, como Jeanne Mo-
reau, 89, musa do meu tempo. Os grandes 
astros também morrem, e poucos vão a seu 
sepultamento. 

O sol morreu neste inverno. Gol de 
Deus.

Morreu Moreau

Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com | Colaborador
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O governador João Aze-
vêdo sancionou, ontem, a 
Lei Complementar que 
eleva as comarcas de Gua-
rabira e Sousa, no Brejo e 
Sertão da Paraíba, respecti-
vamente, à 3ª Entrância do 
Poder Judiciário do Estado. 
O anúncio ocorreu durante 
o programa semanal Con-
versa com o Governador, 
transmitido em cadeia es-
tadual pela Rádio Tabajara.

 Além de aperfeiçoar 
a prestação jurisdicional 
para o interior do estado, 
a elevação das Comarcas 
à 3ª Entrância é o reconhe-
cimento da necessidade de 
garantir à população local 

um atendimento jurídico 
mais forte e eficiente. 

 “O Poder Judiciário fez 
a propositura da Lei, a As-
sembleia Legislativa apro-
vou, e estamos sancionan-
do hoje (ontem). Essa é uma 
forma de ampliar a presta-
ção de serviços à popula-
ção, dando melhores con-
dições para esse trabalho 
e parabenizo a todos pelo 
esforço para chegar mais 
perto do cidadão que pre-
cisa do atendimento”, fri-
sou o chefe do Executivo 
estadual. 

 Para a elevação de uma 
Comarca são considerados 
pelo Tribunal de Justiça al-

guns requisitos e as Comar-
cas de Guarabira e Sousa 
preencheram as condições 
necessárias, a exemplo de 
possuírem população aci-
ma de 100 mil habitantes, 
sendo no mínimo 30 mil 
eleitores. 

 Recentemente, a co-
marca de Patos também 
foi elevada à 3ª Entrância 
viabilizando uma melhor 
prestação de serviço do Po-
der Judiciário para a região 
sertaneja, que sofria com a 
falta de magistrados e terá, 
a partir de agora, mais agi-
lidade nos processos, além 
de promover uma maior fi-
xação de juízes na região.

n    Crianças a partir 
dos 5 anos (sem agen-
damento)

1ª dose: Pfizer
2ª dose: Pfizer (60 dias)

n Policlínicas (Man-
dacaru, Cristo, Manga-
beira e das Praias) – 8h 
às 16h

n Centro Municipal 
de Imunizações (Torre) 
– 8h às 16h

n    Crianças de 6 a 11 
anos (sem agendamen-
to)
1ª dose: CoronaVac
2ª dose: CoronaVac (28 dias)

n Salas de vacinas nas        
USFs* – 8h às 11h

n Mangabeira Sho-
pping (pedestre) – 13h 
às 16h

A partir de 12 anos 
(sem agendamento)

1ª dose: 12+

2ª dose: Janssen, Coro-
naVac (28 dias), Astra-
Zeneca (90 dias) e Pfizer 
(60 dias)

3ª dose: 12+ (após 120 
dias da 2ª dose); imu-
nossuprimidos (após 28 
dias da 2ª dose); e traba-

lhadores de saúde (após 
120 dias da 2ª dose)

n 4ª dose: imunossu-
primidos (após 120 dias 
da 3ª dose)

n    Salas de vacinas nas     
USFs*– 8h às 11h

n  Ginásio Ivan Canti-
sani (Tambiá) – 8h às 
12h

n Mangabeira Sho-
pping (drive e pedes-
tres) – 13h às 22h

A partir de 50 anos e 
trabalhadores de saúde 
(sem agendamento)

4ª dose: 50+ e trabalha-
dores de saúde (após 
120 dias da 3ª dose)

n  Salas de vacinas 
nas USFs* – 8h às 11h

n  Mangabeira Sho-
pping (drive e pedes-
tres) – 13h às 22h

*exceção das USFs (Cruz 
das Armas IV, Bessa, 
Mandacaru VII, Ipês, Vi-
ver Bem, Torre Integrada, 
Alto do Mateus I, Vieira 
Diniz, Rangel I, Rosa de 
Fátima, Roger III, Alto do 
Céu II, Timbó I, Altiplano 
e Costa e Silva)

Prestação jurisdicional para o interior do estado foi sancionada pelo governador 

Lei eleva as comarcas 
de Guarabira e Sousa

para a 3a Entrância

n 

Recentemente, 
a comarca de 
Patos também 
foi elevada à 
3ª Entrância, 
viabilizando 
uma melhor 
prestação de 
serviço do 
Poder Judiciário 
para a região 
sertaneja

PP: aPoio total  
a aguinaldo 

“Precisa ser  
resPeitada” 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

em natal, lula se reunirá com 
os governadores nordestinos 

“Precisam vestir a camisa” 

rePercussões na alPB 

Perda de receita de r$ 15 Bi 

Hervázio Bezerra (PSB) acredita que a confir-
mação de Aguinaldo Ribeiro como pré-candi-
dato a Senador na chapa governista provocará 
mudança de rumo no Republicanos, que tem 
declarado apoio a Efraim Filho (União Brasil). 
“Tenho certeza que os líderes do partido, Hugo 
Motta e Adriano Galdino, vão conversar, porque 
todos precisam vestir a camisa da chapa”, disse 
à Band News FM.  

Na ALPB, a decisão de Aguinaldo Ribeiro gerou 
repercussões imediatas. Dra.  Paula (PP) – espo-
sa do prefeito de Cajazeiras, José Aldemir – disse 
que votará no governador João Azevêdo, porque 
ele “está conduzindo muito bem os destinos do 
nosso Estado”. Isso significa dizer que ela saiu 
do bloco da oposição. O mesmo caminho deverá 
ser trilhado pelo deputado Galego Souza (PP).    

Os municípios da Paraíba irão perder receita da 
ordem de R$ 15 bilhões, de julho a dezembro, 
com o projeto de lei que limita em 17% a cobran-
ça do ICMS sobre os combustíveis. O cálculo foi 
apresentado, em entrevista, pelo presidente da 
Federação das Associações de Municípios da 
Paraíba (Famup), George Coelho, para quem a 
reposição dessas perdas anunciada pelo Gover-
no Federal até agora foi só “de boca”.     

Vice-líder do governo 
na ALPB, o deputado 
Raniery Paulino já con-
firmou que seguirá a 
orientação do governa-
dor João Azevêdo no to-
cante à pré-candidatu-
ra de Aguinaldo Ribei-
ro ao Senado. Porém, 
afirmou que a decisão 
de alguns membros 
do Republicanos de 
manter o apoio ao de-
putado federal Efraim 
Filho “precisa ser res-
peitada”. 

A depender da direção 
nacional do PP, Agui-
naldo Ribeiro receberá 
toda a estrutura para 
tocar sua candidatura 
ao Senado. O presi-
dente Ciro Nogueira, 
que já tinha empe-
nhado esse apoio ao 
correligionário, quan-
do esteve na Paraíba, 
em abril, afirmou, em 
entrevista a uma rádio, 
que “a candidatura de 
Aguinaldo tem priori-
dade total”.            

A direção estadual do PT informa que Lula de-
verá desembarcar na Paraíba no próximo mês, 
em data a ser confirmada – a agenda que o 
ex-presidente cumprirá no estado também não 
está definida. Na próxima quinta-feira, o líder 
petista visitará Natal, no Rio Grande Norte (RN). 
No estado vizinho, Lula terá encontro com os 
governadores nordestinos, entre os quais o da 
Paraíba, João Azevêdo.   

data e hora marcadas: aguinaldo 
oficializa amanhã Pré-candidatura
ao senado e Põe fim a esPeculações

Neste semestre, houve análi-
ses a mais esdrúxulas por par-
te de jornalistas – sobretudo 

de sites e programas radio-
fônicos – a respeito do des-
tino político ao qual se en-

caminharia Aguinaldo 
Ribeiro (PP). Até a 

undécima hora 
– antes que o 
parlamentar e 
seu grupo de 
aliados con-
f i r m a s s e m 
que ele seria 
mesmo pré-
candidato a 
senador na 

chapa do governador João Azevêdo (PSB) –, a 
pré-candidatura dele foi posta em dúvida e até 
se chegou a coloca-lo em outra chapa. Especu-
lações que, agora, se mostraram infundadas. 
Amanhã, às 10h, numa casa de recepções do 
Bairro dos Estados, em João Pessoa, Aguinaldo 
anunciará o que ficou mais iminente ainda no 
domingo passado, quando ele postou mensa-
gem no Twitter sobre disputar o Senado na cha-
pa governista. “Já é chegada a hora! Quarta-
feira, 15/06, anunciarei os próximos passos da 
nossa caminhada. O meu projeto é trabalhar e 
lutar para trazer muitos resultados para nossa 
Paraíba. E para isso foi preciso ouvir muito e con-
versar muito. Estamos juntos!”. Nos comentários 
à publicação, quem foi mais incisivo no tocante 
à celebração da aliança com o governador foi 
Mersinho Lucena (PP), vice-prefeito de Cabede-
lo e pré-candidato a deputado federal. “JÁ esta-
mos prontos”, escreveu, numa clara referência 
às iniciais do nome do gestor estadual.      

A Prefeitura de João Pes-
soa segue, hoje, sua campa-
nha de vacinação contra a 
Covid-19 imunizando todos 
os públicos a partir dos cin-
co anos de idade. Para faci-
litar o acesso da população, 
principalmente quem não 
tem como se vacinar duran-
te o dia, postos irão funcio-
nar até às 22h. Para todos os 
públicos, não há necessidade 
de agendamento.

Estão disponíveis as pri-
meiras doses para o público 

5+, além de segundas doses 
da CoronaVac (28 dias após 
a primeira dose), Pfizer (60 
dias), AstraZeneca (90 dias) e 
Janssen. Pode tomar a terceira 
dose, a população com idade 
a partir de 12 anos (120 dias 
após a segunda dose), imu-
nossuprimidos (28 dias) e os 
trabalhadores de saúde (120 
dias). A aplicação da quar-
ta dose será destinada para 
o público 50+, trabalhadores 
da saúde e indivíduos imu-
nossuprimidos que tenham 

recebido a terceira dose há, 
pelo menos, 120 dias.

Documentação exigida
Crianças de 5 a 11 anos 

precisam levar Cartão SUS 
ou CPF, e comprovante de 
residência em João Pessoa. 
Crianças que tenham comor-
bidades ou deficiência tam-
bém precisam apresentar lau-
do ou declaração médica que 
comprovem a doença. Para 
a segunda dose é necessário 
apresentar o cartão de vaci-

nação e documento com foto.
Para receber a primeira 

dose da vacina a partir dos 12 
anos, é necessário apresentar 
documento oficial com foto, 
Cartão SUS, CPF e compro-
vante de residência em João 
Pessoa. Já para a D2, D3 e D4, 
é necessário o cartão de vaci-
nação e um documento pes-
soal com foto, além de com-
provação documental para 
trabalhadores de saúde e lau-
do médico para imunossupri-
midos.

Vacinação contra a Covid-19 vai até as 22h
hojE Em jp

Postos de vacinação contra a Covid-19 funcionando:

A aplicação da quarta dose será destinada para o público 50+, trabalhadores da saúde e imunossuprimidos

n 

Para receber a 
primeira dose 
da vacina a 
partir dos 
12 anos, é 
necessário 
apresentar 
documento 
oficial com 
foto, Cartão 
SUS, CPF e 
comprovante 
de residência 
em João 
Pessoa

Foto: Evandro Pereira
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Além do Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba (TJPB) e o Tri-
bunal Regional Eleitoral da 
Paraíba (TRE-PB), o Institu-
to Federal da Paraíba (IFPB) 
anunciou ontem o retorno 
da obrigatoriedade do uso de 
máscaras nas dependências 
de suas unidades. A decisão 
das três instituições leva em 
consideração o aumento de ca-
sos de contaminação pela Co-
vid-19, com o objetivo de evitar 
uma propagação e um maior 
acometimento da população.

No IFPB, a obrigatoriedade 
passa a valer a partir de ama-
nhã em todas as unidades pa-
raibanas. A medida deverá ser 
seguida por servidores, agen-
tes terceirizados, discentes e 
visitantes a partir da entrada 
e durante toda a permanên-

cia nas dependências do IFPB. 
A medida também vem 

sendo pensada por membros 
de outras instituições. Na Uni-
versidade Federal da Paraíba, 
o Centro de Ciências Huma-
nas, Letras e Artes (CCHLA) 
recomendou o retorno do uso 
de máscaras nas dependên-
cias da instituição. 

O diretor do centro, Rodri-
go Freire, e Marcelo Sitcovsky, 
vice-diretor, falaram em nota 
aos servidores e integrantes. 
“A direção do CCHLA, em co-
mum acordo com a comissão 
de Biossegurança do centro, 
diante do quadro de agrava-
mento de contágios da Co-
vid-19 na Paraíba, vem re-
comendar a todos o uso de 
máscaras de proteção. Jun-
to com a vacinação, o uso das 
máscaras é a melhor forma de 
proteção contra o vírus e re-
presenta um compromisso co-

Prefeitura de João Pessoa vai começar a 
transferir famílias do Complexo Beira Rio
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Comsefaz apresentou proposta, ontem, ao STF, para minimizar efeitos do PLP que limita o imposto

O projeto de infraestrutu-
ra do Complexo Beira Rio que 
abrange pavimentação, água 
encanada, drenagem, esgota-
mento sanitário, iluminação 
pública e contenção de bar-
reiras nas comunidades se-
gue avançando. A Prefeitura 
de João Pessoa e represen-
tantes do Consórcio respon-
sável pelo Plano de Desen-
volvimento Comunitário do 
Complexo Beira Rio estão se 
reunindo com os moradores 
que vivem em áreas de ris-
co e precisam ser transferi-
dos. O objetivo é traçar um 
plano de ação para transfe-
rência para um local seguro 
amanhã, às 8h.

As reuniões ocorrem nos 
Escritórios Locais de Gestão 
(Elos), instalados nas pró-
prias comunidades. Ao todo, 
32 famílias precisarão ser rea-
locadas. Porém, nesse primei-
ro momento, 18 deixarão os 
imóveis, sendo 12 da comuni-
dade Santa Clara, duas da co-
munidade Padre Hildon Ban-
deira e quatro da Tito Silva. 
Essas famílias foram contem-
pladas com o auxílio emer-

gencial de R$ 500, pago men-
salmente pelo Programa João 
Pessoa Sustentável.

“O benefício do aluguel 
emergencial é uma ação tran-
sitória, válida até que seja feita 
a solução habitacional defini-
tiva que será concedida pelo 
Programa João Pessoa Sus-
tentável no período mais cur-
to possível”, afirmou Joelma 
Silvestre, coordenadora de 
Aspectos Sociais do Progra-
ma, que acompanha de per-
to todo o processo junto com 
a equipe social.

Demolição
Os imóveis esvaziados 

serão demolidos pela Defe-
sa Civil para evitar ocupa-
ções indevidas, uma vez que 
a estrutura está comprometi-
da. Amanhã, oito casas com 
risco de desabamento serão 
derrubadas na comunidade 
Santa Clara, no Castelo Bran-
co. “O objetivo é evitar ris-
co de colapso e de seguran-
ça às famílias e transeuntes, 
como também controlar a 
questão da reocupação inde-
vida”, lembrou Rita de Kás-
sia, assistente social da De-
fesa Civil.

Trabalho conjunto
A realocação das famí-

lias é uma ação que envolve 
diversas secretarias muni-
cipais: Secretaria de Desen-
volvimento Social (Sedes), 
Direitos Humanos e Cidada-
nia (Sedhuc), de Habitação 
(Semhab), Desenvolvimen-
to Urbano (Sedurb), além da 
Coordenadoria Municipal 
de Proteção e Defesa Civil 
(Compdec). Cagepa e Ener-
gisa também são parceiros.

Infraestrutura 
O projeto de infraestrutura 
do Complexo Beira Rio vai 
beneficiar cerca de duas mil 
famílias. Os moradores que 
precisarem ser realocados 
porque vivem nas áreas de 
risco terão cinco opções de 
reassentamento, a exemplo da 
transferência para conjuntos 
habitacionais que serão cons-
truídos no entorno. Quem pre-
cisar deixar o território rece-
berá o aluguel emergencial e 
também será beneficiado com 
uma das alternativas de reas-
sentamento previstas.

João Pessoa Sustentável
O programa, orçado em 

200 milhões de dólares, está 
previsto para 2024. São 90 
ações voltadas para a redu-
ção das desigualdades, mo-
dernização dos instrumentos 
de planejamento urbano, da 
prestação de serviços e da ad-
ministração pública e fiscal. 
Por meio do João Pessoa Sus-
tentável, a Prefeitura vai tra-
zer dignidade e qualidade de 
vida para centenas de famílias 
que vivem em áreas de risco.

Estados propõem reduzir o ICMS
até o fim do ano

desenvolvimento comunitário

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmailcom

Foto: Agência Brasil

O uso de máscara é uma forma de proteção contra o vírus da Covid

letivo e civilizatório com o fim 
da pandemia”, escreveram.

De acordo com o monito-
ramento de casos de Síndro-
me Respiratória Aguda Gra-
ve (SRAG) pelo Info Gripe, da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), observa-se uma proba-
bilidade de crescimento maior 
de 95% de novos casos a lon-
go prazo. Entre os estados do 
Nordeste, apenas o Rio Gran-
de do Norte e Sergipe apare-
cem com a mesma tendência.

 Casos na Paraíba
Ontem, a Secretaria de Es-

tado da Saúde (SES) confir-
mou novos 72 casos de con-
taminação pela Covid-19 e 
nenhum óbito em decorrên-
cia do agravamento da doen-
ça. A plataforma que acompa-
nha os casos não contabilizou 
os registros do fim de semana. 
Seis pessoas deram entrada 

em hospitais públicos para o 
tratamento da doença nas úl-
timas 24h, entre o domingo e 
ontem. No total, 58 pessoas es-
tão internadas para tratamen-
to. Os leitos de UTI estão com 
7% de ocupação na Paraíba.

O Estado segue com 
608.269 casos acumulados de 
contaminados, sendo 448.115 
pacientes recuperados e 10.225 
vítimas fatais.

A SES informou que a Pa-
raíba tem 88,66% da popula-

A varíola dos macacos, 
doença que já tem três ca-
sos confirmados no Brasil, 
não deve causar o mesmo 
estrago que a Covid-19, mas 
merece ser monitorada com 
atenção. Essa é a avaliação de 
Ester Sabino, professora da 
Universidade de São Paulo 
(USP) e líder do grupo res-
ponsável pelo primeiro se-
quenciamento do vírus no 
Brasil, trabalho que foi feito 
em apenas 18 horas.

Isso ocorreu graças a 
uma técnica metagenômi-
ca rápida desenvolvida no 
Brasil durante o doutorado 
de Ingra Morales Claro, bol-
sista da Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (Fapesp). Ela 
faz parte do Centro Con-
junto Brasil-Reino Unido 
para Descoberta, Diagnós-
tico, Genômica e Epidemio-
logia de Arbovírus (CAD-
DE), coordenado por Ester.

A professora também es-
teve à frente do primeiro se-
quenciamento de Sars-CoV-2 
no país, em março de 2020, e 

dos primeiros casos da nova 
variante Gama, surgidos em 
Manaus cerca de um ano de-
pois. Ester destaca a impor-
tância da rapidez do sequen-
ciamento do vírus causador 
da varíola dos macacos em 
comparação ao causador da 
Covid-19, que levou semanas 
para ser decifrado quando 
surgiu na China.

Segundo Ester, o traba-
lho dos cientistas de enten-
der o vírus e acompanhar 
suas mutações é fundamen-
tal para frear o avanço da 
epidemia.

Doença não deve ter o 
impacto do coronavírus

varíola dos macacos

“O benefício 
do aluguel 
emergencial 
é uma ação 
transitória

Joelma Silvestre

ção a partir de cinco anos va-
cinada com o ciclo primário, 
considerando duas doses ou 
dose única. O montante repre-
senta 3.597.377 pessoas, sen-
do 85.791 que receberam dose 
única. Outras 3.511.586 recebe-
ram a primeira dose, represen-
tando 93,61% da população, 
onde 271.490 ainda não encer-
raram o ciclo primário. 

Ainda de acordo com da-
dos do painel de vacinação, 
1.899.454 pessoas se vacina-
ram com a primeira dose de 
reforço, representando 50,64% 
da população apta, e 83.813 re-
ceberam a segunda dose de re-
forço, o equivalente a 14,94% 
da população. A SES tam-
bém registrou a aplicação de 
51.891 doses adicionais. Tam-
bém são registradas a aplica-
ção de 8.872.642 doses totais de 
10.022.615 imunizantes recebi-
dos pelo Governo do Estado.

n 
Ester destaca 
a importância 
da rapidez do 
sequenciamento do 
vírus causador da 
varíola dos macacos 
em comparação 
ao causador da 
Covid-19, que levou 
semanas para ser 
decifrado quando 
surgiu na China

Uso de máscara volta a ser recomendado em instituições na PB 
perspectiva de alta de casos de covid

O Comitê Nacional de Se-
cretários de Fazenda dos Es-
tados e do Distrito Federal 
(Comsefaz) apresentou, on-
tem, uma proposta de redu-
ção do ICMS até o fim do ano 
ao ministro André Mendonça, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF). A proposta visa a redu-
ção gradativa da carga tributá-
ria, a partir de 2023, das alíquo-
tas de ICMS do diesel e GLP 
até se atingir, em 2025, a alí-
quota modal de cada Estado.

De acordo com o secretá-
rio de Estado da Fazenda da 
Paraíba, Marialvo Laureano, 
a proposta apresentada ten-
ta reduzir o impacto proposto 
pelo presidente Jair Bolsonaro. 

“Propomos um acordo 
para a alteração da PLP  (Pro-

jeto de Lei Complementar) 
18/22, que foi aprovado na Câ-
mara e, ontem, foi apreciado 
pelo Senado, para reduzir o 
impacto, que é muito violen-
to. A Paraíba irá perder quase 
R$ 1,5 bilhão de arrecadação”, 
afirmou o secretário.

Segundo apuração do 
Broadcast do Grupo Estado, 
os estados também querem a 
compensação integral das per-
das arrecadatórias por trans-
ferência de receitas da União 
ou o abatimento da dívida de 
cada ente federativo, observa-
do o gatilho de 5% das quedas 
de arrecadação. 

Outras propostas são ane-
xadas, como a exigência de 
utilização do critério da es-
sencialidade para tributação 
da energia elétrica e dos ser-
viços de telecomunicações so-
mente a partir de 2024. Além 

disso, os estados querem o re-
torno das regras de tributação 
atuais da gasolina e do álcool 
a partir de 2023. 

O ministro André Men-
donça vem atuando na tenta-
tiva de mediação e conciliação 
entre estados e Governo Fede-
ral. Em audiência de concilia-
ção realizada no dia 2, o minis-
tro determinou que os estados 
e a União têm até hoje para 
apresentar uma proposta para 
regulamentar o ICMS úni-
co do diesel, adiantada pelo 
Confaz ainda ontem. Inclusi-
ve, a proposta encaminhada 
é mais ampla, com o objetivo 
de tentar barrar a tramitação 
do Projeto de Lei Complemen-
tar 18/2022, que fixa em 17% 
alíquota de ICMS para com-
bustíveis, transportes coleti-
vos, energia elétrica e teleco-
municações.

A regulamentação do 
ICMS único do diesel foi cria-
da por lei em março deste ano 
e normatizada pelo Conselho 
Nacional de Política Fazendá-
ria (Confaz), mas foi suspen-
sa por liminar de André Men-
donça. Antes da suspensão, a 
regra, que passaria a valer a 
partir de 1º de julho, fixava um 
valor único do ICMS a ser co-
brado no preço final do com-
bustível, como manda a lei, 
mas permitindo descontos, o 
que na prática possibilitava 
que cada Estado mantivesse a 
mesma alíquota que aplicava 
anteriormente. 

O valor estabelecido pelo 
colegiado de secretários esta-
duais foi de R$ 1,006 por litro 
de óleo diesel S10, o mais usa-
do no país. A decisão de An-
dré Mendonça, em 13 de maio, 
acatou ação do Governo Fede-

ral, que pediu a suspensão da 
forma como os estados aplica-
ram a alíquota única do ICMS 
do óleo diesel. 

O governo defende que os 
estados devem regulamentar 
o ICMS único do diesel usan-
do como base de cálculo da 
alíquota a média móvel dos 
preços médios praticados ao 
consumidor final nos 60 meses 
anteriores à sua fixação. 

Senado
Até o fechamento desta 

edição, o Senado não havia 
concluído a votação do projeto 
que fixa o teto de 17% do ICMS 
sobre combustíveis e energia 
elétrica, telecomunicações e 
transporte coletivo. As dis-
cussões começaram à tarde e 
entraram pela noite. Caso seja 
aprovada, a matéria voltaria 
para a Câmara Federal, cujos 

deputados deverão apreciá-la 
com as 77 emendas, com su-
gestões de mudança, incluídas 
pelos senadores.

O relator do projeto de lei, 
senador Fernando Bezerra 
(MDB-PE), acolheu uma emen-
da que inclui a correção, pelo 
IPCA, no cálculo da perda de 
arrecadação com ICMS para 
que os estados sejam compen-
sados pela União. Além disso, 
o gatilho de 5% de perda de 
arrecadação passa a ser acio-
nado para cada bem ou servi-
ço, e não mais sobre o total da 
receita do Estado com o ICMS.

Fernando Bezerra rejeitou 
emenda para incluir a cesta 
básica no projeto que limita o 
ICMS. O relator do projeto des-
cartou usar dividendos da Pe-
trobras para compensar esta-
dos pela perda de arrecadação 
com o tributo estadual. 

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmailcom

Agência Estado
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n
A pessoa 
poderá 
agendar a 
testagem 
pelo 
aplicativo 
Vacina JP

n  
Campanha 
continuará no 
restante do mês 
de junho em toda 
a Hemorrede 
da Paraíba e 
acontece no 
Hemocentro 
de João Pessoa, 
no de Campina 
Grande e nos 
Hemonúcleos 
de Guarabira, 
Patos, Cajazeiras, 
Sousa, Piancó, 
Catolé do Rocha 
e Itaporanga

Tipos
Sangue tipo A- e O- 

têm os estoques mais 
baixos atualmente no 
Hemocentro. Porém, 
as doações de todos 
os tipos sanguíneos 

são importantes

O Hemocentro da Paraí-
ba lança oficialmente, hoje, 
quando é comemorado o 
Dia Mundial do Doador de 
Sangue, a campanha Junho 
Vermelho, que reforça a im-
portância de salvar vidas. 
Na ocasião, o Hemocentro 
aproveitará para parabeni-
zar todos os doadores e sen-
sibilizar àqueles que nunca 
doaram sobre a importância 
do ato voluntário, solidário e 
altruísta.

Segundo a diretora-ge-
ral do Hemocentro da Pa-
raíba, Shirlene Gadelha, a 
Hemorrede Estadual, cons-
tituída também pelo Hemo-
centro Regional de Campi-
na Grande e os Hemonúcleos 
de Guarabira, Patos, Cajazei-
ras, Sousa, Catolé do Rocha, 
Piancó e Itaporanga, terão 
uma programação especial 
para os doadores.

A diretora explica que 
sangue e hemoderivados se-
guros, bem como sua trans-
fusão, salvam vidas e melho-
ram a saúde e a qualidade 
de vida de muitos pacien-
tes. “No momento, os tipos 
sanguíneos A- e O- são os 
que mais necessitamos, po-
rém, todos os demais tipos 
são bem-vindos”, pontuou a 
diretora. 

Shirlene Gadelha escla-
rece que o sangue é essen-
cial para tratamentos e in-
tervenções urgentes e pode 
ajudar pacientes que sofrem 
de condições com risco de 
vida, além de apoiar proce-
dimentos médicos e cirúr-
gicos complexos. O sangue 
também é vital para o tra-
tamento de feridos durante 

Ação, que visa ampliar o número as doações de sangue no estado, terá início no dia Dia Mundial do Doador

Hemocentro lança campanha hoje
junho vermelho

emergências e tem um papel 
essencial nos cuidados ma-
ternos e neonatais e de pa-
cientes com doenças de co-
agulação.

Apesar das ações de in-
centivo à doação de sangue, 
os desafios para manter os 
estoques dentro de patama-
res confortáveis são diários. 
A chegada do inverno e o 
aumento das doenças res-
piratórias registrados nesta 
época do ano acentuam as 
dificuldades na captação de 
doadores. Além disso, nos 
estados do Nordeste, os fes-
tejos juninos e as férias esco-
lares tradicionalmente são 
épocas propícias para via-
gens e passeios, deixando o 
doador de frequentar o ban-
co de sangue

Para reverter este cená-
rio, a campanha Junho Ver-
melho, que se estenderá até o 
final do mês, convida mais e 
mais pessoas para  se torna-
rem salvadoras de vida, ofe-
recendo-se voluntariamente 
para doar sangue de modo 
regular.

O Centro Especializado 
de Diagnóstico do Câncer 
da Paraíba (CEDC) ganha 
novas instalações em 2022 
e amplia oferta de exames. 
Localizado na Avenida Epi-
tácio Pessoa 600, Torre, em 
João Pessoa, o novo prédio 
estará pronto para atender 
à população paraibana em 
julho. A unidade é o serviço 
de referência estadual para 
o diagnóstico do câncer de 
mama e colo uterino e aten-
de a todos os 223 municípios 
do estado.

De acordo com a dire-
tora-geral do CEDC, Rose-
ane Machado, com a mu-
dança para o novo local, 
alguns serviços prestados 
pela unidade serão suspen-

sos durante a mudança. As 
consultas, procedimentos 
especializados de mastolo-
gia, ginecologia e serviços 
de imagem pararam des-
de ontem e retornam em ju-
lho, com a inauguração do 
novo centro. Permanecerão 
em funcionamento normal 
os laboratórios de citopato-
logia e anatomia patológica, 
sendo esses procedimentos 
indispensáveis para o diag-
nóstico precoce do câncer.

“Esse novo espaço é uma 
grande conquista para o 
CEDC. Com um lugar maior, 
teremos mais condições de 
oportunizar maior confor-
to na estrutura física, novos 
equipamentos e mais tecno-
logia, resultando em uma 

Centro Especializado de Diagnóstico do 
Câncer ganha novo endereço em julho

Serviço de referência

Covid-19: testagem passa a ser feita com agendamento
em joão peSSoa

Começou ontem, em João 
Pessoa, a nova modalidade 
para realização de testes rápi-
dos para detecção da Covid-19 
pela rede pública e municipal 
de saúde. De acordo com a pre-

feitura da cidade, os testes pas-
saram a ser realizados através 
de agendamento no site ou apli-
cativo Vacina JP. Decisão deve 
tornar a realização dos testes 
mais cômoda e segura para os 
usuários.

Segundo a diretora de 
Atenção à Saúde da prefeitu-
ra, Alline Grisi, o agendamen-

to possibilitará mais conforto e 
segurança à saúde do usuário, 
que já sairá de sua residência 
com a certeza da realização do 
teste. Já neste domingo, as pla-
taformas da prefeitura abriram 
o espaço para o agendamento 
dos testes realizados ontem. O 
formato deverá seguir. Todos os 
dias, a partir das 19h, o cidadão 

poderá acessar as plataformas e 
efetuar o agendamento.

Os testes, do tipo RT PCR 
Antígeno, serão disponibili-
zados em 56 Unidades de Saú-
de da Família (USF) e o aten-
dimento ao público, no dia 
agendado, será das 13h às 16h, 
de segunda a sexta-feira. Ainda 
na unidade, os casos com resul-

tado positivo para o vírus serão 
orientados pelos médicos das 
respectivas USFs.

A Secretaria Municipal de 
Saúde da cidade reforçou tam-
bém a importância da vacina 
contra Covid-19 como uma for-
ma de evitar uma nova onda de 
disseminação do vírus causa-
dor da doença. 

a Para doar é necessário:

• Ter entre 16 e 69 anos. Menores de 18 devem estar 
acompanhados do representante legal;
• A primeira doação deve ser realizada até os 60 anos
• Pesar acima de 50kg;
• Estar saudável;
• Apresentar um documento oficial e original com foto e a 
carteira de vacinação contra a Covid-19;
• Estar alimentado, evitando alimentos gordurosos nas 
duas horas que antecedem a doação;
• Não fumar duas horas antes da doação e não ingerir 
bebida alcoólica nas últimas 24 horas.

• As doações podem ser agendadas  
pelo WhatsApp (83) 3133-3473.
O Hemocentro Coordenador de João Pessoa e o 
Hemocentro Regional de Campina Grande atendem de 
segunda a sexta-feira, das 7h às 17h30, e aos sábados, das 
7h às 12h. Por sua vez, os hemonúcleos distribuídos pelo 
Estado atendem de segunda a sexta das 7h às 12h.
 

Confira a matéria no Portal do Governo

Serviço

Foto: Roberto Guedes

Doações de sangue constumam cair nesse período do ano, devido aos festejos juninos e às férias escolares

Exames
Em breve, o CEDC 

contará com serviço 
de diagnóstico 

do homem 
com consultas 

especializadas e 
biópsia de próstata

saúde com mais qualida-
de”, pontua.

Com a ampliação da es-
trutura física, Roseane Ma-
chado conta que haverá 

ampliação também na rea-
lização de exames. Segundo 
a diretora, em julho o CEDC 
irá dobrar a oferta de mamo-
grafia. E, em breve, o centro 
também contará com o servi-
ço de diagnóstico do homem, 
com consultas especializadas 
e biópsia de próstata.  

O CEDC oferece consul-
ta especializada com mas-
tologista; mamografia; ul-
trassonografia; punção de 
cisto mamário; biópsia de 
mama, através de procedi-
mento minimamente inva-
sivo e anatomopatológico 
(exame que vai confirmar 
ou não se a lesão é positi-
va para câncer). Em 2022, 
o centro já realizou 41.494 
procedimentos.

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com
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O abandono de casas e ter-
renos baldios estão entre as 
principais causas para o au-
mento do número de casos 
de chikungunya, dengue e 
zika em alguns bairros de João 
Pessoa. É o que acontece, por 
exemplo, no Bairro dos Es-
tados.

A informação é do presi-
dente da Associação dos Mo-
radores e Amigos do Bairro 
dos Estados (Amabe), Luiz Bri-
lhante e para ele, a justifica-
tiva é que as residências fe-
chadas e áreas abandonadas 
acabam servindo como cria-
douros para o Aedes aegypti.

Um levantamento realiza-
do pela Amabe revelou mais 
de 100 casas abandonadas na 
região que envolve o Bairro dos 
Estados, Tambauzinho, Pedro 
Gondim, Treze de Maio, Bair-
ro dos Ipês e Mandacaru. São 
locais fechados, sujos, sem fun-
cionários e às vezes sem ener-
gia elétrica, que com a grande 
quantidade de chuvas regis-
tradas, a água fica empoçada e 
não houve possibilidade de fa-
zer a retirada. “São mais de 100 
casas abandonadas nessa par-
te de João Pessoa. Na maioria 
delas foram encontrados focos 
de dengue”, relatou o digirente, 

Também não é possível as 
equipes do Centro de Vigilân-
cia Ambiental e Zoonoses en-
trar em propriedades fecha-
das para jogar os produtos que 
evitariam uma infestação dos 
mosquitos. “A preocupação é 
maior porque tanto esse bair-
ro como o Pedro Gondim são 
áreas com muitos idosos. Por 
isso, a associação está engaja-
da com relação a conscienti-
zação das pessoas e limpeza 
dessas áreas”, apontou o pre-
sidente da entidade.

O mosquito Aedes aegypti 
é o transmissor da dengue, chi-
kungunya e zika vírus. 

O mosquito pode estar 
presente em grandes reserva-
tórios, como caixas d'água, ga-
lões e tonéis, além de poças ou 
qualquer estrutura que pos-
sa armazenar água de chuva.
Neste sentido, a denúncia da 
liderança no Bairro dos Esta-
dos aponta a existência de re-
sidências e terrenos baldios 
nas proximidades que esta-
riam favorecendo essa proli-
feração.

Alguns destes locais aban-

Somente no Bairro dos Estados, associação aponta que existem mais de 100 imóveis fechados ou abandonados

Casas abandonadas viram criadouros
aedes aegypti

donados estão com placas de 
vende-se e de aluga-se das 
imobiliárias e a associação já 
tentou entrar em contato com 
essas empresas para abrir a 
propriedade ou com os pró-
prios donos para que este re-
tire a sujeira e água acumula-
da e as equipes da prefeitura  
apliquem os produtos preven-
tivos. “A prefeitura nos comu-
nicou que sempre tenta entrar 
em contato com o proprietário 
e se não achá-lo, ele é notifica-
do, é dado um prazo e depois 
pode haver o pagamento de 
uma multa. Eles tentam buscar 
os proprietários que podem es-
tar morando até fora do país e 
deixou a casa desse jeito”, des-
tacou o presidente.

No entanto, existem outras 
moradias que não têm nenhum 
anúncio de aluguel ou venda, 
o que torna a limpeza ainda 
mais complicada. “Muitas ve-
zes não conseguimos encon-
trar o dono por questões como 
herança ou outros problemas 
que fazem a família abando-
nar a casa. Mas, quando acha-
mos os proprietários, alguns-
não gostam e dizem que estão 
negociando a casa. Esse é um 
problema de saúde e eles de-
vem respeitar os vizinhos, e 
não fechar as portas deixando 
poeira e focos de dengue”, ar-
gumentou Luiz Brilhante.

Em nota, o Centro de Con-
trole de Zoonoses de João Pes-
soa informou que a atuação 
acontece através das visitas dos 
agentes de combate a endemias 
aos domicílios, estabelecimen-
tos diversos, terrenos baldios, 
onde é feita a batida de focos. 

Caso sejam identificado os 
focos de chikungunya, den-
gue e zika é realizado a elimi-
nação e/ou tratamentos larvá-
rio. “Porém, o mais importante 
durante a visita é a educação da 
população quanto a evitar os 
criadouros”, lembrou o órgão. 

Os casos de chikungunya, 
dengue e zica estão entre os 
assuntos mais comentados 
no bairro. O presidente da 
Amabee afirmou ter recebi-
do vários pedidos para ten-
tar reduzir os focos de trans-
missão nos terrenos e casas 
abandonadas.

Luiz Brilhante reconhe-
ce que as imobiliárias estão 
responsável por muitos des-
ses imóveis, mas mesmo com 
o anúncio algumas empresas 
dizem que já nem são mais 
as responsáveis pelo imóvel. 
Outras empresas, por sua 
vez, tentam negociar com os 
proprietários para a constru-
ção de prédios.

Ainda existem os donos 
de imóveis envolvidos em si-
tuações judiciais e financei-
ras e não podem utilizar o es-
paço como desejam. “Muitos 
dizem que estão negociando 
para alugar ou vender para 
justificar a falta de limpeza. 
Enquanto isso, esses ambien-
tes permanecem sem portas, 
com vidros, portões quebra-
dos e sujeira”, criticou.

Para isso, foram manda-
dos diversos ofícios princi-
palmente para a Secretaria 
Municipal de Saúde e o Cen-
tro de Vigilância Ambiental 
e Zoonoses. “Não se pode in-

vadir uma casa mesmo que 
esteja abandonada. Por isso, 
acionamos a prefeitura para 
notificar e convocar os pro-
prietários para, pelo menos 
fazer a limpeza”, pontuou.

Porém, ele acredita que, 
além da atuação dos órgãos, 
a população também preci-
sa colaborar. “Temos que fa-
zer campanhas para as pes-
soas se prevenirem em suas 
casas, embora exista a falta 
de conscientização dos donos 
dos imóveis abandonados. 
É preciso ficar atento a essas 
questões, pois se trata de um 
local que se transformou em 
um foco de doenças”, acres-
centou Luiz. 

Atualmente, a associa-
ção faz novos pedidos à pre-
feitura da capital para a pas-
sagem de um carro fumacê, 
mas segundo a equipe do 
zoonoses, é preciso esperar 
o fim das chuvas para que o 
produto contra as arboviro-
ses fique alojado nas casas e 
árvores, o que não acontece 
no inverno. 

“Eu mesmo tive chikun-
gunya há alguns anos, atra-
vés de uma casa fechada e 
não podiam limpar. Quem 
teve sabe que essa doença é 
terrível, principalmente os 
idosos que são os que mais 

Aposta na conscientização da população

Juliana Cavalcanti  
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Doenças
O Aedes aegypti 

transmite 
doenças como a 

dengue, a zika e a 
chikungunya

João pessoa e conde

Polícia Ambiental captura três cobras 
em área urbana no final de semana

Três serpentes apareceram 
no meio urbano, nesse fim de 
semana, e foram capturadas 
pelas equipes do Batalhão de 
Polícia Ambiental (BPAmb), 
nas cidades de João Pessoa e 
Conde. Uma das cobras tinha 
quase dois metros de compri-
mento e apareceu no quintal 
de uma casa, no Bairro dos No-
vais, na capital.

Ainda em João Pessoa, foi 
capturada uma serpente que 
estava escondida na carena-
gem de uma moto e o condu-
tor somente percebeu quando 
o veículo estava em movimen-
to, no Centro. 

A terceira cobra foi captu-
rada dentro de uma fábrica, na 
cidade de Conde. Todos ani-

mais foram devolvidos à na-
tureza.

O aparecimento de cobras 
ocorre por causa da alternân-
cia de dias chuvosos com dias 
de sol, por elas serem conside-
radas “animais de sangue frio” 
(são aqueles que não são capa-
zes de regular a temperatura 
de seu próprio corpo).

Ao se deparar com esses 
animais, o cidadão deve en-
trar em contato com o Batalhão 
Ambiental, através do número 
190. Quem tenta matar os ani-
mais, além do risco que isso 
traz, pode responder pelo cri-
me do artigo 29 da lei Nº 9.605, 
de 12 de fevereiro de 1998, cuja 
pena é de detenção de seis me-
ses a um ano e multa.

ocupação criativa

Programação terá, hoje, 
oficinas e feira no Unipê

Conhecido e consolida-
do em João Pessoa como um 
evento que valoriza o talento, 
a criatividade e o fomento ao 
empreendedorismo, o No Ba-
laio se une ao projeto de exten-
são Mangaio Criativo, do Uni-
pê, em João Pessoa, e juntos 
realizam até hoje um evento 
que traz a força das conexões, 
do fazer manual, da cultura e 
da economia criativa.

Ontem foram ministradas 
oficinas por artesãos do No 
Balaio, nas áreas de marcena-
ria, estamparia (linogravura), 
patchwork e macramê, que 
pretendem levar para os alu-
nos, colaboradores e comuni-
dade externa alguns conheci-
mentos das técnicas.

Já hoje, além das oficinas, 
a partir das 10h também tem 

início a feira criativa, onde os 
expositores irão ocupar o es-
paço colaborativo instalado no 
Espaço de Vivência Acadêmi-
ca (EVA) com exposição e ven-
da de produtos que vão desde 
decoração, papelaria, utilitá-
rios, plantas, entre outros.

O evento é aberto ao pú-
blico, ou seja, podem partici-
par tanto a comunidade acadê-
mica quanto aqueles que não 
têm ligação com o campus do 
Unipê. De acordo com a idea-
lizadora do No Balaio, Karina 
Morais, o evento é uma opor-
tunidade para promover a in-
teração entre alunos, profes-
sores, servidores, familiares 
e a comunidade externa e di-
fundir o conceito do empre-
endedorismo criativo e cola-
borativo.Serpentes foram capturadas pelos policiais e devolvidas à natureza

Foto: Polícia Ambiental/Divulgação

sofrem com ela”, lamentou 
Luiz Brilhante. 

Alô Saúde
De acordo com o boletim 

sobre a Situação Epidemio-
lógica das Arboviroses (den-
gue, zika e chikungunya) da 
Secretaria de Estado da Saú-
de (SES-PB), na Paraíba, fo-
ram registrados 28.389 casos 
prováveis de arboviroses des-
de janeiro até agora, sendo 
16.844 de dengue, 10.944 de 
chikungunya e 601 de zika.

Com isso, a SES-PB, am-
pliou ontem, o Alô Saúde, 
serviço de atendimento tele-
fônico da Escola de Saúde Pú-
blica (ESP-PB) criado em abril 
de 2022 para registrar e tirar 

dúvidas acerca das arboviro-
ses, além das demandas so-
bresíndromes gripais.

Os interessados podem 
ligar de qualquer localida-
de para o 0800 083 0010 e ser 
atendido por médicos cuja 
função será tirar dúvidas e 
orientar sobre as condutas 
necessárias ou qual servi-
ço de saúde que deverá ser 
procurado, caso seja preciso. 

Segundo o diretor-geral 
da ESP-PB, Felipe Proenço, 
o cenário das arboviroses na 
Paraíba é preocupante, pois 
nos primeiros meses de 2022, 
o número de casos foi mais de 
três vezes maior do que o to-
tal obtido em 2021. 

Por essa razão, através do 
Alô Saúde os usuários pode-
rão ter informações em casa 
e a procura por atendimento 
médico presencial será indi-
cada ou não, evitando longas 
filas de espera e aglomera-
ções nos serviços de saúde.

Ontem, ocorreu uma aula 
on-line sobre manejo clínico 
das arborviroses na atenção 
básica. A atividade foi volta-
da aos médicos e enfermeiros 
que atuam na atenção bási-
ca e foi um dos encaminha-
mentos da sala de acompa-
nhamento das arboviroses 
ativada em maio.

n 

Associação 
diz que tem 
procurado 
contatar os 
próprietários 
de imóveis 
abandonados 
ou fechados 
para que 
providenciem 
a limpeza 
desses locais

O mosquito Aedes aegypti encontra condições ideais para se reproduzir em ambientes com água parada

Foto: Pixabay

“Acionamos a 
prefeitura para 
notificar e convocar 
os proprietários 
para pelo menos 
fazer a limpeza

Luiz Brilhante
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Curtas
Jovem sofre choque elétrico 
durante festa em Piancó

O fato de uma jovem ser vítima de uma descar-
ta elétrica na estrutura metálica de um camarote 
montado pela Prefeitura Municipal de Piancó 
não impediu a continuidade da comemoração 
da Festa de Santo Antônio. Débora Fernanda foi 
socorrida para o Hospital Regional da cidade, por 
uma equipe do Samu. Uma equipe do Corpo de 
Bombeiros, que estava no local, prestou os pri-
meiros atendimentos e informou que a jovem teria 
tocado em uma parte metálica do camarote. O 
hospital local informou que a jovem foi internada 
na UTI. O secretário de Cultura de Piancó, Ânge-
lo Filho, justificiou que o acidente foi provocado 
por causa de um problema em um freezer. O fato 
ocorreu no sábado (11), no entanto, os festejos do 
Santo Antônio na cidade continuaram normal-
mente no domingo.

Pai e filha morrem em 
acidente com micro-ônibus

Um acidente envolvendo um micr-ônibus e uma 
moto provocou as mortes de duas pessoas - pai e 
filha. Uma mulher, mãe da criança, sofreu feri-
mentos e foi socorrida em estado grave. As víti-
mas não tiveram os nomes revelados. O acidente 
aconteceu na noite de sexta-feira (10), numa rodo-
via estadual, no município de Mataraca, Litoral 
Norte do estado, quando a moto foi surpreendida 
pelo micro-ônibus, no início da noite. Pai e filha 
morreram no local. Testemunhas informaram à 
polícia, que o motorista do micro-ônibus não per-
maneceu no local. Até ontem, ele ainda não havia 
se apresentado à polícia. Esse foi o segundo 
acidente grave ocorrido na região de Mataraca. 
Na quarta-feira (8) uma caminhonete, cujo moto-
rista apresentava sinais de embriaguez alcoólica, 
colidiu contra uma moto e matou um estudante. 
Testemunhas do fato incendiaram o veículo cau-
sador do acidente.

Campina Grande ganha
mais lombadas eletrônicas

As 13 lombadas eletrônicas instaladas em 
Campina Grande começaram, ontem, a multar. 
O órgão de trânsito da prefeitura estava apenas 
orientando os motoristas e agora quem não res-
peitar, será notificado. O desrespeito à sinaliza-
ção, com ultrapassagem de limites terá validade 
durante as 24 horas, enquanto que os avanços 
de sinal e desrespeito às faixas de pedestres 
serão computadas das 5h às 23h. O objetivo da 
prefeitura campinense é evitar acidentes provo-
cados por excesso de velocidade e a instalação 
dos equipamentos foi decidida após levantamento 
do órgão de trânsito.

Piloto morto na queda de 
helicóptero é sepultado

O corpo do piloto paraibano Merton Douglas 
Ferreira Vieira de Sousa, 43 anos, foi sepultado 
na tarde de ontem, em um cemitério particular, no 
bairro José Américo, em João Pessoa. Ele morreu 
na queda de um helicóptero na região do Passa-
rão, Zona Rural de Boa Vista, capital de Roraima. 
O boletim de ocorrência sobre a queda do heli-
cóptero foi registrado na Central de Flagrantes 
da Polícia Civil, em Boa Vista, no final da noite 
de sexta-feira (10).  Comandante Douglas Merton, 
como era conhecido, era natural da cidade de Pa-
tos, Sertão da Paraíba. O registro do acidente na 
delegacia foi feito por um empresário, de 37 anos. 
A perícia médica realizada no Instituto de Polícia 
Científica de Boa Vista ficou constatado que o pi-
loto sofreu um infarto, o que fez perder o controle 
do helicóptero que pilotava. A polícia de Roraíma 
investiga qual era o destino do piloto.
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Merton Douglas sofreu acidente em Boa Vista, Roraima

Chefe do grupo reside em Mandacaru e tinha mandado de prisão em aberto

Facção realizava, na praia, 
festa com drogas e armas

baÍa da traição

Um homem, apontado 
como chefe de uma facção 
criminosa instalada no bair-
ro de Mandacaru, em João 
Pessoa, e que possuía um 
mandado de prisão em aber-
to, foi localizado e preso no 
momento que participava de 
uma festa, regada a droga, 
numa casa à beira-mar, em 
Baía da Traição, Litoral Nor-
te do estado. Outras quatro 
pessoas foram presas e dois 
adolescentes, de 17 e 15 anos,

A ação contou com a par-
ticipação de policiais da 
Força Tática e Patrulha In-
dígena, da Companhia In-
dependente da PM, em Baía 
da Traição. No local, foram 
apreendidos quatro pistolas 
de calibres e munições de 
calibres diferentes, além de 
carregadores; duas maqui-
netas de cartão de crédito, 
cinco celulares, 223 papelo-
tes de maconha, 64 pedri-
nhas de crack, além de seis 
porções de pó de cocaína. 
O grupo tentou se desfazer 
de outros produtos e dro-
gas, no entanto, não conse-
guiu, devido a interveção 
dos policiais.

Segundo a própria Polícia 
Militar, uma informação anô-
nima dava conta que numa 
casa, à beira-mar, uma qua-
drilha de traficantes estava 

atuando na região, com vá-
rias pessoas armadas fazen-
do uma festa regada a be-
bidas, drogas e efetuando 
disparos. No local, os poli-
ciais flagraram os suspeitos 
em cima de um quebra mar 
empunhando as armas, quan-
do perceberam a chegada da 
polícia saíram correndo em 
direção a casa, se livrando das 
armas. Todo material apreen-
dido e o grupo foram condu-
zidos para delegacia de Po-
lícia Civil de Mamanguape.

Queimadas
Em patrulhamento pre-

ventivo no bairro Cassio 
Cunha Lima, a PM apreen-
deu drogas, dinheiro e uma 
espingarda calibre 12, nes-
se sábado (11). A arma com 
munição estavam em uma 
casa abandonada. Os poli-
ciais também encontraram 
31 trouxas de cocaína, 103 pe-
dras de crack, quatro emba-
lagens de maconha, além de 
uma balança de precisão e R$ 
686 em dinheiro.

Foto: Ascom/PMPB
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Polícia recebeu 
informação 
anônima de que 
uma quadrilha de 
traficantes estava 
atuando na 
região, fazendo 
festas regadas a 
bebidas e drogas 
e efetuando 
disparos

Quatro pistolas estavam com o grupo, que foi flagrado consumindo drogas à beira-mar

O envolvimento com crimi-
nosos é uma das hipóteses in-
vestigadas pela Polícia Civil de 
Catolé do Rocha para desven-
dar o assassinato da técnica 
de enfermagem Jéssica Maya-
ra Souza diniz, de 26 anos. Ela 
foi morta na noite de sexta-fei-
ra (10), na Rua Joaquim Pereira 
da Silva, bairro Jericozinho, na 
cidade de Jericó, região de Ca-
tolé do Rocha. Até a manhã de 
ontem, a Polícia Civil ainda não 
havia identificado os autores do 
crime – uma dupla de moto que 
nada levou da vítima. Jéssica 
sofreu vários disparos.

Segundo informações co-
lhidas pelos policiais que aten-
deram à ocorrência, Jéssica es-
tava na frente da casa onde 
residia quando surgiu uma 
dupla numa moto, tendo o ca-
rona efetuado vários disparos 
contra a jovem que morreu no 
local. Em seguida os assas-
sinos fugiram sem levar ne-
nhum pertence da vítima. 

Mesmo com a suspeita de 
crime passional, com a execu-
ção da técnica de enfermagem, 

a Polícia Civil não descarta ne-
nhuma hipótese. Um inquéri-
to foi aberto para investigar a 
autoria do crime e motivações.

Segundo informações le-
vadas ao conhecimento da 
polícia, a técnica de enfer-
magem manteve relaciona-
mento com um ex-presidiário 
acusado de participação em 
assaltos, morto há cerca de 
um mês, no centro de Jericó. 

Recentemente, a jovem te-
ria escrito em sua rede social: 
“Se  você me conhece baseado 
no que eu era, um ano atrás, 
você não me conhece mais. 
Minha evolução é constante, 
permita-me apresentar nova-
mente. Vivemos no mundo 
dos sentidos de Platão e já não 
sou mais o que fui no segun-
do que acabou de passar […]”. 

Jéssica Mayara deixa duas 
filhas, de quatro e dois anos. 
Os pais das crianças já ha-
viam sido assassinados, sen-
do um em confronto com a 
polícia, durante uma tentati-
va de assalto a um banco no 
Ceará.

Jovem é executada na 
frente de sua residência

jericó

Jéssica Mayara foi assassinada por uma dupla numa moto

Foto: Redes Sociais

A justiça determinou a li-
berdade de João Paulo Mou-
ra e Cleberson Alves, de 22 e 
26 anos, que teriam aponta-
do arma contra a cabeça de 
uma criança de quatro anos. 
Na decisão, o magistrado en-
tendeu que já havia se esgo-
tado às 24h para o flagrante. 
Ele não atendeu aos pedidos 
da Polícia Civil e do Ministé-
rio Público para a decretação 
da prisão preventiva.

A dupla, segundo a po-
lícia, integra uma quadrilha 
especializada no roubo de 
carros, em Campina Grande. 
Segundo o delegado demé-
trius Patrício, desde o início 
das investigações, cinco pes-
soas foram presas, inclusive o 
dono de uma oficina.

demétrius Patrício infor-
mou que a dupla, que ganhou 
a liberdade, em sete dias rou-
bou três carros em Campina 
Grande. Em dois casos, João 
Paulo e Cleberson apontaram 
armas de fogo contra crianças 
de quatro anos e de 12 anos. 
Além da dupla, um ex-pre-
sidiário integrava a quadri-
lha. Ele chegou a dizer que 
um dos carros “vendeu por 
R$ 190”. E confessou que se-
manalmente transportava os 
veículos adulterados (clona-
dos) já negociados a terceiros.

demétrius Patrício dis-
se que, mesmo com a decisão 
da Justiça de libertar a dupla, 
o trabalho da Polícia Civil vai 
continuar contra os crimes 
patrimoniais.

Justiça liberta suspeitos 
de assaltar mãe e criança

nas ruas

Um homem que não teve 
a identidade revelada está 
sendo apontado como au-
tor do assassinato do pró-
prio irmão, o guarda civil 
municipal de Cabedelo, Tia-
go Meandro da Silva, de 36 
anos. O crime aconteceu na 
madrugada de ontem, na 
residência da mãe deles, na 
cidade de Santa Rita. 

A delegada  Andréa 
Melo, de Santa Rita, disse 
que a mãe do acusado e da 
vítima informou que Tiago 
teria chegado na casa dela 
embriagado e passou a dis-
cutir com o irmão. 

Na ocasião, o acusado 
(que trabalha como cor-

retor de imóveis) teria se 
apoderado da arma do ir-
mão e efetuou os disparos. 
O guarda municipal teve 
morte no local.

Na capital 
Na Rua Irani Bezerra 

de Oliveira, bairro do Gro-
tão, um homem identifica-
do por Saulo foi morto com 
um tiro, enquanto seu ami-
go, que não teve a identida-
de revelada ficou ferido e foi 
levado para o Trauma. 

Informações dão con-
ta que os dois foram sur-
preendido por uma dupla 
de moto que teria anuncia-
do um assalto.

Guarda municipal é 
morto a tiros pelo irmão

em famÍlia
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João Pessoa tem mesmo 
um clima imprevisível. En-
quanto que, no domingo (12) 
amanheceu ensolarado, on-
tem, uma névoa cobriu a cida-
de, no período das 5h30 às 7h. 
Os moradores se surpreende-
ram com a baixa visibilidade 
do céu, registrando o fenôme-
no em suas redes sociais.

Esse tipo de fenômeno é 
chamado de névoa úmida (re-
dução da visibilidade supe-
rior a um quilômetro) ou de 
nevoeiro. A meteorologista 
do Instituto Nacional de Me-
teorologia (Inmet), Morga-
na Almeida, explica que, no 
Nordeste, a formação de né-
voa úmida ocorre no outono 
e inverno, basta ter uma umi-
dade acima de 80%. “O vapor 
de água presente na atmos-
fera condensa, formando nu-
vens muito próximas ao solo. 
No litoral nordestino, não é 
comum acontecer nevoeiro, 
mas também não é conside-
rado um fenômeno raro”, ex-
plicou.

Na atmosfera, a tempera-
tura diminui com a altura, 
mas nesses casos acontece o 
fenômeno de inversão térmi-
ca associada à formação da 
névoa, “quando há um res-

Fenômeno é chamado de névoa úmida e ocorre no outono e inverno, basta que a umidade esteja acima de 80%

JP amanhece coberta por nevoeiro
Nesta seguNda

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com

friamento da camada mais 
baixa da atmosfera (próxima 
ao solo). Um pouco mais aci-
ma, caracteriza-se uma inver-
são térmica pois a temperatu-
ra está maior”, diferenciou a 
meteorologista do Inmet.

De acordo com a meteoro-
logista Marle Bandeira, a úl-
tima vez que o fenômeno foi 
registrado em João Pessoa, foi 
em 27 de maio de 2020. “Para 
acontecer o nevoeiro, é preci-
so que haja a junção de três 
parâmetros climáticos: tem-
peratura um pouco mais bai-
xa, céu limpo à noite e o ven-
to calmo, podendo acontecer 
em qualquer lugar”, explicou. 

No entanto, na Paraíba é mais 
comum em regiões serranas.

O bancário Daniel Silvei-
ra Valera mora no 23º andar 
de um prédio no Bessa. Ele 
acordou às 5h30 da manhã, 
presenciando o nevoeiro no 
céu. “A sensação foi magnífi-
ca. Não imaginava que fenô-
menos como esse acontecia 
em João Pessoa. Senti-me em 
Curitiba”, afirmou. Ele tam-
bém presenciou a névoa ocor-
rida em maio de 2020. “No 
episódio anterior, lembro que 
percebi mais cedo, por volta 
de 4h20”, contou.

  A jornalista e advogada, 
Michelle Araújo, também fi-
cou encantada com a beleza 
do fenômeno. “Geralmente, 
acordo às 5h da manhã, mas 
dessa vez ,levantei meia-hora 
depois. Quando olhei para o 
céu, fiquei encantada porque 
dificilmente acontece neblina 
em João Pessoa”.

Era uma neblina densa, a 
ponto de não conseguir en-
xergar nada da janela de seu 
prédio no Bessa. “Moro no 
4° andar e senti um friozi-
nho gostoso. Já vi neblina em 
Campina Grande, Areia e 
Queimadas, mas nessa den-
sidade nunca tinha visto, em 
João Pessoa. Acordei minha 
filha pra ver também porque 
ela não costuma viajar para 
regiões frias”, explicou.

Funad retoma, hoje, calendário de 
eventos com arraial de São João

Festejos juNiNos

A Fundação Centro Inte-
grado de Apoio ao Portador 
de Deficiência ( Funad) reali-
za hoje, às 8h, o tradicional  ar-
raial  de São João dos usuários. 
Com a pandemia, o evento ju-
nino foi adiado por dois anos e 
representa uma das festas mais 
animadas da instituição, que 
aproveita a ocasião para cele-
brar o retorno das atividades 
pós-Covid-19  e a retomada do 
calendário de eventos.

O arraial da Funad será 
aberto pela presidente Simone 
Jordão e acontecerá no pátio da 
Fundação, que já está todo de-
corado com motivos juninos. 
Haverá apresentações de qua-
drilhas juninas e danças típi-
cas, sorteios de brindes, brin-
cadeiras  e um lanche. Todas as 
coordenações estarão envolvi-
das, tanto na organização e na 
exposição dos serviços execu-
tados pela Funad. A festa será 
encerrada com a apresenta-
ção de um trio de forró e mui-
ta dança.

Segundo Simone Jordão, 

o arraial 2022 da Funad será 
uma grande celebração à vida. 
“Durante dois anos, vivemos 
momentos difíceis, de servi-
ços presenciais parados, perdas 
e atendimento remoto que fez 
com que nós nos reinventásse-
mos, para que os usuários não 
ficassem sem assistência. Esse 
contato dos usuários com suas 
famílias e, sobretudo, com os 
servidores fortalece os laços, 

reafirma nosso compromis-
so com o trabalho e era muito 
esperado por todos nós. Esta-
mos felizes em que celebramos 
a vida, a cultura e a retomada, 
seguindo, é claro, todas as reco-
mendações sanitárias, de modo 
que preservemos, sobretudo, a 
saúde de todos, sem perder a 
oportunidade de festejar um 
dos momentos mais importan-
tes da nossa região”, destacou.

Secretaria de Meio Ambiente 
realiza fiscalização educativa 

são joão sem Fogueiras

 
 

Com a intenção de coibir 
as fogueiras na capital, a Se-
cretaria de Meio Ambiente 
de João Pessoa (Semam) ini-
ciou, no domingo (12), uma 
série de fiscalizações, com 
um flagrante registrado no 
bairro de Paratibe. A ação é 
educativa e não gera multa. 
Apesar de ser uma tradição 
na região Nordeste, as fo-
gueiras estão proibidas na 
Paraíba enquanto durar a 
pandemia da Covid-19. 

O impedimento está 
em vigor desde o dia 20 de 
junho de 2020. Conforme 
determina a Lei Estadual 
11.711, as fogueiras não de-
vem ser acesas em nenhum 
espaço urbano do estado. 
As fiscalizações vão conti-
nuar ao longo de todo o mês 
de junho, com foco na venda 
de madeira ilegal.

O secretário de Meio 
Ambiente da Prefeitura de 

João Pessoa, Welison Silvei-
ra, entende que as foguei-
ras são uma tradição, mas 
ressaltou que permanece o 
período de pandemia e ain-
da há muitos registros de 
pessoas com doenças pul-
monares, principalmen-
te crianças. A fumaça é um 
agravante para esses casos. 

“Nossos fiscais atuam 
com um caráter educativo, 
sensibilizando para que a 
Lei Estadual seja cumpri-
da. É preciso que tenhamos 
empatia pelo outro, evitan-
do que a cidade fique toma-
da pela fumaça”, ressaltou.

De acordo com a Semam, 
embora a equipe de fiscali-
zação não tenha feito outros 
registros, no domingo, não 
significa que não tenha ha-
vido mais ocorrência de fo-
gueiras em João Pessoa. Daí 
a importância das denún-
cias, que podem ser feitas 
por telefone. 

Em 2022 e no ano passa-
do, não foram lavradas san-
ções, mas as equipes da Se-

mam continuam atuando 
com um caráter educativo. 
Os fiscais abordam as pes-
soas responsáveis pelas fo-
gueiras, explicam que acen-
dê-las está proibido em toda 
a Paraíba, esclarecem o que 
diz a lei e apagam. Em 2021, 
foram 19 registros, todos a 
partir de denúncias nos dias 
12/06 (dois), 23/06 (13), 24/06 
(quatro) e 28/06 (dois). As 
queixas foram provenien-
tes dos bairros de Cruz das 
armas (cinco), José Américo 
(três), Padre Zé (02), Cidade 
Verde (duas), Mangabeira 
(duas), Colinas do Sul (uma), 
Portal do sol (uma), São José 
(uma), Jaguaribe (uma). 

Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Névoa úmida que cobriu a cidade de João Pessoa ontem pela manhã durou pouco mais de uma hora; moradores se surpreenderam com a baixa visibilidade do céu e registraram o fenômeno nas redes sociais

Nevoeiro
Meteorologista explica 

que, para o cenário de 

ontem ocorrer, é preciso 

que haja a junção de três 

parâmetros climáticos: 

temperatura um pouco 

mais baixa, céu limpo à 

noite e o vento calmo

As fiscalizações vão continuar ao longo de todo o mês de junho, com foco na venda de madeira ilegal

Defensoria transmite encontro 
sobre execução penal via YouTube

até amaNhã

Disque Denúncia

(83) 3218-9208,  
inclusive WhatsApp

Serviço

O IX Encontro Nacional de 
Execução Penal (Enep), realiza-
do pela Defensoria Pública do 
Estado (DPE-PB) e o Instituto 
Brasileiro de Execução Penal 
(IBEP) começou ontem, no au-
ditório do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-PB), e segue 
até amanhã, com transmissão 
ao vivo pelo canal da Defenso-
ria Pública, no YouTube.

O evento terá a partici-
pação de autoridades e espe-
cialistas na área de Execução 
Penal, como o diretor de Políti-
cas Penitenciárias do Departa-
mento Penitenciário Nacional 
(DEPEN), Sandro Abel Sousa 
Barradas, e os professores Sér-
gio Salomão Shecaira (USP) e 
Carlos Eduardo Adriano Ja-
piassú (UERJ). 

Apoio
Com o tema “Profissiona-

lização da Carreira Penitenci-
ária no Brasil”, o encontro tem 
o apoio dos Tribunais de Justi-
ça da Paraíba, de Pernambuco, 
do Maranhão e do Rio Grande 
do Norte, TCE-PB, Governo do 
Estado, por meio da Secretaria 
de Administração Penitenciá-
ria (Seap),  entre outros.

O evento representa uma das festas mais animadas da instituição

Foto: Redes Sociais

Foto: Edson Matos

Foto: Daniel Silveira/Divulgaão Foto: Divulgação
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Livro, que pode 
ser baixado 
gratuitamente, é 
um ensaio crítico 
sobre a obra do 
escritor Leonardo 
Padura, em que o 
espaço narrativo 
predominante é onde 
ele nasceu e vive, no 
país insular

Analice é criadora do ‘Conversas Paralelas’, que volta em agosto

Caminhos 
para 
Cuba
Analice Pereira lança o livro digital 
‘(In)discutível sopro de realidade na 
ficção de Leonardo Padura’

Segunda obra acadêmica da 
professora de Literatura do 
Curso de Letras do Instituto 
Federal de Educação, Ciên-

cia e Tecnologia da Paraíba (IFPB), 
no Campus João Pessoa, Maria Ana-
lice Pereira da Silva, o livro digital 
(In)discutível sopro de realidade na fic-
ção de Leonardo Padura, que é um en-
saio crítico com 138 páginas sobre 
romances do escritor cubano – mas 
com ênfase para O homem que ama-
va os cachorros –, já pode ser baixado 
gratuitamente no site da própria edi-
tora da instituição (editora.ifpb.edu.
br). “Estou muito feliz com a recep-
tividade”, confessou a autora, que 
também lançará o e-book em evento 
que a Editora do IFPB realizará, mas 
sem previsão de data. Ela informou 
que, posteriormente, pretende im-
primir alguns exemplares para lan-
çá-lo no formato físico, o que ainda 
também vai definir.

Analice Pereira resumiu a publi-
cação como um livro de ensaio críti-
co sobre a obra do escritor Leonardo 
Padura, em que o espaço narrativo 
predominante é o país onde ele nas-
ceu e vive, que é Cuba. “São repre-
sentações desse país. O romance O 
homem que amava os cachorros traz 
para sua cena central o assassina-
to pelo agente Ramón Mercader, no 
dia 21 de agosto de 1940, no Méxi-
co, de Leon Trotsky, líder soviético 
no século 20 perseguido por Stalin. 
Ele aborda esse fato de forma ficcio-
nal, mas inclui aspectos da realida-
de. Toda obra de Leonardo Padura 
pode ser vista como um caminho 
para conhecer Cuba, país que é seu 
espaço narrativo primordial”, disse 
a professora e escritora.

A autora explicou a razão do títu-
lo do livro, (In)discutível sopro de rea-
lidade na ficção de Leonardo Padura. “O 
‘in’ está entre parênteses porque não 
dá para dizer que é discutível nem 
indiscutível a realidade na ficção de 
Leonardo Padura. São as duas coi-
sas, pois vai depender da perspecti-
va do leitor. Ele mesmo admite, du-
rante entrevistas e em cursos que 
ministra, que se baseia, se pauta em 
coisas que ele vive no seu país. E, ao 
final de cada livro, ele reafirma que 
seus textos se baseiam, ou não, na 
realidade”, afirmou Analice.

O livro é parte do ensaio que re-
sultou da pesquisa desenvolvida 
pela professora e pesquisadora du-
rante o estágio pós-doutoral reali-
zado na Linha de Pesquisa Poéticas 
da Tradução, do Programa de Pós-
Graduação em Estudos Literários da 

Universidade Federal de Minas Ge-
rais (UFMG), sob supervisão do pro-
fessor Rômulo Monte Alto, no perío-
do de fevereiro de 2017 a janeiro de 
2018. Analice Pereira, que se dedicou 
à leitura de toda a obra de Padura, 
justificou o motivo de ter focado em 
O homem que amava os cachorros para 
dar ênfase ao estudo: “Foi o primei-
ro livro dele que li, em 2014, que me 
chamou muito a atenção e que me 
causou um impacto tão profundo. 
Eu o escolhi com a intenção de en-
contrar, em Cuba, algumas questões 
que o livro me apresentava na ficção, 
a exemplo dos lugares, a forma como 
as pessoas vivem e questões relacio-
nadas ao contexto político e social. 
São elementos que aparecem na obra 
como ficção”, explicou a autora. 

No texto de apresentação da obra, 
Analice relata que a primeira vez que 
ouviu falar de Leonardo Padura foi 
durante um debate na Festa Literá-
ria Internacional de Paraty (Flip), em 
2014. “Cada participante da mesa in-
dicou um livro do qual havia gosta-
do muito. À indicação de O homem 
que amava os cachorros, por um daque-
les debatedores, seguiu-se uma forte 
aclamação de alguns dos presentes 
na plateia, que despertou bastante 
a minha curiosidade. Um fenôme-
no que ainda não havia testemunha-
do em eventos literários. A minha 
primeira providência ao término da 
apresentação da mesa foi adquirir o 
livro e lê-lo, ininterruptamente. E, na-
quela primeira leitura, nas primeiras 
impressões, constatei: é, de fato, um 
livro imenso em vários aspectos. Tan-
to o é que, a partir dessa leitura, fui 
a Cuba, porque a leitura do livro re-
vigorou um sonho de menina, que 
não era só meu; era um sonho com-
partilhado com meninos e meninas 
da minha geração que, como eu, ao 
completar dezoito anos, filiava-se a 
um partido de esquerda, alimentan-
do-se de um sonho, de uma utopia”, 
registrou ela.

Também foi estudado outras 
obras de Padura, como Hereges e O 
romance da minha vida. Um ano após 
a leitura do livro, Analice Pereira 
contou que foi a Cuba. “Foi uma ex-
periência artística e de vida muito 
importante para mim e meu enri-
quecimento como pessoa, como pro-
fessora e como acadêmica”, confes-
sou a escritora.

Ela esteve por 10 dias em Cuba, 
hospedada na casa da arquiteta apo-
sentada Maria Elena Barquet. Anali-
ce disse que tal experiência a levou a 
publicar, em 2015, a série intitulada 
10 dias com Elena em Havana, no Cor-
reio das Artes, suplemento literário do 
Jornal A União. “Foi uma dezena de 

crônicas, sendo uma para cada dia” 
informou Analice Pereira.

A história de O homem que ama-
va os cachorros é narrada, no ano de 
2004, pelo personagem Iván, um as-
pirante a escritor que atua como ve-
terinário em Havana e, a partir de 
um encontro enigmático com um 
homem que passeava com seus cães, 
retoma os últimos anos da vida do 
revolucionário russo Leon Trotski. 
A obra de 590 páginas pode ser en-
contrada em uma edição da Boitem-
po, lançada em 2013, com tradução 
de Helena Pitta.

A professora Analice Pereira des-
tacou a beleza da capa do seu novo 
livro acadêmico, ilustrada pelo téc-
nico administrativo do IFPB, Raoni 
Xavier, e o trabalho de diagrama-
ção de Fabrício Vieira, o qual criou 
a possibilidade de que o leitor, ao cli-
car em qualquer tópico da obra, seja 
levado diretamente para o respecti-
vo texto escolhido. 

Retomada de ‘Conversas Paralelas’
Analice Pereira informou que es-

pera iniciar a segunda temporada do 
projeto ‘Conversas Paralelas’ no mês 
de agosto. Trata-se de uma iniciati-
va do Curso de Letras desenvolvida 
como projeto de extensão do IFPB, 
que desde o ano passado teve par-
ceria social da Empresa Paraibana 
de Comunicação (EPC), para difun-
dir a literatura, principalmente en-
tre estudantes da área.

A professora disse que pretende 
convidar para participar do evento 
as autoras Letícia Palmeira, Aline 
Cardoso e Luiza Paiva, entre outras 
autoras. “O meu objetivo é dar ên-
fase para escritoras mais jovens que 
estão no cenário da literatura parai-
bana”, comentou Analice. 

Nas palavras da coordenadora e 
idealizadora, o objetivo geral do pro-
jeto é “criar espaços para disseminar 
mais as produções literárias parai-
banas contemporâneas, auxiliando, 
assim, na formação de professores e 
professoras, que são o público-alvo 
dessas atividades”.

A transmissão das palestras é ao 
vivo e gratuita para o público geral, 
através do canal do Curso de Letras 
EaD/IFPB no YouTube. Para quem for 
assistir e também desejar receber um 
certificado de participação, vai poder 
acessar um link que estará disponí-
vel na transmissão para que coloque 
seus dados e a emissão do documen-
to será na hora, pelo e-mail que o in-
teressado disponibilizar.

As notícias sobre o projeto ‘Con-
versas Paralelas’ poderão ser acom-
panhadas pelo perfil do Instagram 
do próprio curso (@letrasifpb).

Guilherme Cabral  
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Através do QR Code 
acima, acesse o 

site da editora para 
baixar a obra
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Imagem: Editora do IFPB/Divulgação

“(‘O homem que amava os cachorros’) 
foi o primeiro livro dele que li, em 2014, 
que me chamou muito a atenção e que 
me causou um impacto tão profundo. Eu 
o escolhi com a intenção de encontrar, 
em Cuba, algumas questões que o livro 
me apresentava na ficção, a exemplo dos 
lugares, a forma como as pessoas vivem 
e questões relacionadas ao contexto 
político e social

Analice Pereira



10  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 14 de junho de 2022 EDIÇÃO: Audaci Junior
EDITORAÇÃO: Luciano Honorato

Cultura

Colunista colaborador

Parece que há coisas e situações que só existem 
no Brasil! Assim pensam muitos brasileiros 
que têm as suas casas invadidas e o seu 

sossego abalado pelas chamadas estridentes de 
aparelhos telefônicos. E vejam que a maioria dessas 
ligações ocorre à noite e nos finais de semana! E, 
afinal, o que pretendem esses robôs discadores não 
identificados? Ninguém sabe. Porém, pelas poucas 
vezes em que se consegue falar com alguém, 
percebe-se que estão a ofertar melhores planos de 
telefonia ou internet ou, ainda, cartões de crédito dos 
mais estranhos bancos.

Conhecidas como “robocalls”, essas ligações são 
feitas automaticamente, através de computadores 
(robôs) que disparam mais de 100 mil ligações por 
dia de um mesmo número (em geral não fornecido 
pelas operadoras) e que duram mais de três 
segundos. A Anatel e os Procons já vêm tentando, 
há muitos meses, dar um basta nesse abuso, porém, 
sem sucesso. Já existe regulamentação suficiente 
para proteger o consumidor, porém os abusadores 
se escondem no anonimato.

A Anatel lançou mais uma ofensiva contra as 
ligações de telemarketing feitas por robôs e foi 
decretada Medida Cautelar, que impõe bloqueio 
de chamadas com menos de três segundos feitas 
por robôs, sujeitando estes a uma multa de R$ 
50 milhões. Dentro de 10 dias, as teles terão de 
enviar à agência a lista de empresas que hoje se 
enquadram nessa situação. Elas serão alertadas 
para cessarem a prática sob pena de bloqueio e 
multa.

Em geral, as teles destinam o prefixo 0303 para 
o serviço de telemarketing. A prática abusiva, 
no entanto, vem sendo prestada por outro tipo 
de numeração desconhecida na rede das 
operadoras, mas que podem ser bloqueados. A 
medida anunciada veio para valer e vai vigorar 
por três meses. As operadoras terão um prazo de 
30 dias para começarem a avisar as empresas de 
telemarketing que praticam esse tipo de abuso antes 
de efetivarem o bloqueio das chamadas. A partir daí, 
ficam obrigadas a enviar para a Anatel um relatório 
quinzenal sobre os números bloqueados.

O desbloqueio só será permitido caso as 
empresas que tiveram os números bloqueados 
compareçam à agência e comprovem a realização 
das chamadas por pessoas, e não através de robôs. 
O critério definido pela Anatel para o bloqueio 
leva em conta a impossibilidade de que um ser 
humano faça 100 mil chamadas por dia de um 
mesmo número. A penalidade também se aplicará a 
empresas de call center (telemarketing) e qualquer 
tipo de empresa, como bancos e varejistas, que se 
valerem dos serviços de chamadas automáticas 
prestadas por essas companhias.

Decisões
Finalmente, os consumidores prejudicados 

estão enxergando luz no fim do túnel, pois já 
estava se formando uma camada de descrédito 
diante do não cumprimento das normas pelos 
fornecedores. E o Poder Judiciário já deu o ar de 
sua graça e decidiu algumas provocações em 
favor do consumidor. E assim decidiu: “Consumidor 
que recebe ligações abusivas de telemarketing 
deve ser indenizado. ”Entenderam os magistrados 
que a atividade de telemarketing, que viola o 
sossego e a intimidade do consumidor, respalda a 
compensação por dano moral. 

Tivemos acesso a um processo, que tramitou 
no Distrito Federal, onde o autor, após cancelar a 
assinatura de uma das revistas de uma conceituada 
editora, começou a receber diversas e constantes 
ligações com ofertas de renovação. Ele conta que as 
ligações eram feitas por números diferentes, o que 
impossibilitou que fizesse o bloqueio. Diante disso, 
requereu que a empresa fosse condenada a se 
abster de efetuar ligações telefônicas para o número 
de sua titularidade e a indenizá-lo pelos danos 
morais causados.

O juízo da 2ª Vara Cível de Brasília julgou 
procedente o pedido da autora, a editora 
recorreu, afirmando que não expôs o consumidor 
a constrangimento ou ameaça. Ao analisar 
o recurso, os desembargadores explicaram 
que as ações de “telemarketing” são uma 
estratégia empresarial legítima, mas que podem 
ser consideradas abusivas quando trazem 
importunação indevida aos consumidores. Para 
os magistrados, no caso, houve “exercício abusivo 
do direito de oferta que resultou em dano moral 
passível de compensação pecuniária”. 

E os autos mostram que o prejudicado, por várias 
semanas, recebeu incontáveis ligações diárias de 
números diversos realizadas com o fim de demovê-
lo da iniciativa de cancelar a assinatura. E, assim, 
a atividade de telemarketing viola o sossego, o 
descanso e a própria intimidade do consumidor, 
terminando por afetar direitos da sua personalidade 
e, por conseguinte, causando danos morais.

Fernando 
  Vasconcelos

Alô? Aqui é...
Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

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

Querida Luísa...
“Não quero ser princesa. 

Quero ser revolucionária.” 
(das redes sociais.)

E assim se passaram três 
anos e você está lépida e facei-
ra nessa descoberta da vida. 
Na escola, brincando, apren-
dendo, interagindo, louca pe-
los seus cachorros – Malu e 
Thor, e por bichinhos todos, 
assanhada, telúrica, intera-
tiva, falante... será que estou 
muito caducando? Coisa de 
avó. Já dizem as outras.

No Dia dos Namorados 
você nasceu. E foi feliz na 
data. O dia do amor. E desde 
então, mamãe Nathalia e pa-
pai Lucas se derramam des-
se sentimento que, para eles 
também é um aprendizado. 
Para mim então... e logo veio 
a pandemia e a gente não 
pôde se visitar, dar arrocho, 
e acompanhar mais de perto 
tudo que envolve os primei-
ros anos de uma criança. E 
mesmo sabendo que o mun-
do mudou e os papais mais 
presentes, já não era sem tem-
po, ainda vejo o exercício da 
maternidade com uma carga 
mental imensa sobre as mães. 
São elas que se dedicam em 
tempo integral por cima de 
toda a exaustão, subjetiva 

principalmente, esse dedicar-
se a um bebê. 

Mas Luísa, depois que fui 
avó, se antes já e sempre, fui 
atenta às questões das mu-
lheres, hoje sou ainda mais, 
pensando no seu futuro. Fico 
muito feliz quando vejo os/as 
jovens tão mais livres sexual-
mente, e principalmente as 
meninas. Falando de tantos as-
suntos importantes: menstrua-
ção sem tabu, TPM, aborto, 
parto, o meu corpo me perten-
ce, orgasmo, relações LGBT-
QIA+, meninas namorando 
meninas, meninos, meninos; 
as oportunidades com as ar-
tes, tantas aulas importantes; 
as viagens, os intercâmbios – 
o mundo essa aldeia global.

Mas, me dói o coração ver 
uma cartilha que o Governo 
lançou. Uma pauta antimu-
lheres, com um novo manual 
que afirma que as pessoas que 
recorrem ao aborto, nos ca-
sos permitidos em lei, devem 
ser investigadas! O Projeto de 
Lei 232/21 torna obrigatória 
a apresentação de boletim de 
ocorrência com exame de cor-
po de delito positivo que ates-
te a veracidade do estupro, 
para a realização de aborto de-
corrente de violência sexual. 
(Fonte: Agência Câmara de 

Notícias). São tantos os atra-
sos! A violência contra a mu-
lher – que números são esses! 
De feminicídio, transfobia, 
machismos, racismos extre-
mos e intolerância política e/
ou religiosa. Você está viven-
do esse caos pós/durante pan-
demia em que se instalou o 
nosso país, com um desgover-
nante que mente, que só pensa 
na reeleição, que abafa os po-
dres do seu desgoverno, inci-
ta a sua corja do quadradinho, 
e fala atrocidades aos nossos 
mortos, e agora, aos dois am-
bientalistas desaparecidos – 
Bruno e Dom, chamando-os 
de aventureiros, num desres-
peito tão grande e cruel que, 
tomei as dores da família. E 
nenhuma palavra de confor-
to ou empatia a gente ouve da 
cúpula de Brasília.

Mas não queria falar dis-
so mais no seu bolinho dos 3 
anos, querida neta. Quero só 
trocar beijinhos. Agradecer o 
seu sorriso tão espontâneo, 
suas dancinhas, o seu cantar – 
‘Pavão Misterioso’, o seu amor 
pelos bichos de verdade e de 
pelúcia, o seu “Vovó” tão ca-
rinhoso, para nós duas; duas 
avós chamadas Ana! Que con-
fusão, hein? Mas você sabe dis-
tinguir-nos direitinho. Quan-

do chega aqui em casa, adora 
brincar com as matrioskas de 
vovó. Tira cada uma de den-
tro da outra, já descobrindo 
que somos muitas. As mulhe-
res, as meninas, as avós. Es-
pero que também descubras 
a complexidade e exuberância 
do que é ser mulher. Ser uma 
menina. O poder que temos. 
A sabedoria e também as nos-
sas fragilidades, que na minha 
geração eram tão desmereci-
das, silenciadas, ignoradas. A 
nossa fragilidade é também a 
nossa força. O nosso viver. Um 
dia por vez.

Hoje, quando vejo as me-
ninas entregues às artes, às 
ciências, ao trabalho, ao amor, 
ao humor, com tanta maestria 
e destemor, me realizo nelas. 
Me espelho nelas. Aplaudo-as 
todas. E em cada uma delas, te 
vejo meu amor, com toda uma 
vida pela frente. Fui uma avó 
tardia e, espero viver lúcida 
muitos anos ainda, para sabo-
rear junto, os teus dias.

Vovô Juca iria adorar te co-
nhecer. Vovô Fred, ainda teve 
tempo de te ver nascer e dar 
umas voltinhas na beira-mar. 
Os dois estão nas estrelas 
cheios de amor pra você.

Parabéns, Luísa, minha 
neta querida.

Antigamente é que era melhor
A onda revival de resgatar canções 

do passado e apresentá-las a uma nova 
geração tem ganhado cada vez mais for-
ça. Só neste primeiro semestre de 2022, 
nada menos que três das séries mais po-
pulares do streaming foram buscar, no 
passado, os carros-chefes de suas tri-
lhas sonoras.

Isso sem mencionar o filme Batman, 
que, ao utilizar uma “faixa B” do célebre 
Nevermind, disco lançado pelo Nirvana 
em 1991 – portanto, há mais de 30 anos 
–, fez a procura pela soturna ‘Something 
in the way’ aumentar mais de 1.200% no 
Spotify. Que tipo de impacto teria essa ex-
posição no mercado de discos, antes do 
surgimento da internet, quando ainda ía-
mos às lojas comprar LPs e CDs?

O fato é que, mais do que o mercado 
do cinema – cujas salas continuam ven-
dendo ingresso, a despeito da forte con-
corrência do streaming –, os negócios com 
músicas mudaram bastante nesses últi-
mos 30 anos. Sem me alongar muito, bas-
ta dizer que as gravadoras perderam for-
ça, os artistas se tornaram um misto de 
cantores, empreendedores e influencia-
dores digitais (tripé que sustenta a car-
reira de Anitta, por exemplo) e os álbuns, 
enquanto obras, perderam espaço para 
as músicas avulsas (ou “singles”, no jar-
gão do mercado).

As rádios também perderam sua ca-
pacidade de moldar o gosto popular – 
fundamental a partir dos anos 1950, 
quando o mercado de discos se estabele-
ceu, até meados dos anos 1990 – e o con-
sumo de música, por tudo isso, se tornou 
mais disperso e individualizado, sobre-
tudo quando os celulares encontraram 
os fones de ouvido e passaram a viver 
uma eterna lua de mel.

Então hoje é difícil – sobretudo na 
América, de onde vem as produções au-
diovisuais mais consumidas – encontrar 
uma canção nova com apelo emocional 
suficiente para marcar uma história. Fal-
ta qualidade? Falta audiência? O que falta 
para surgir “a” canção que comova, emo-
cione ou, ainda, se encaixe com perfeição 
ao enredo, como é o caso de ‘Running up 
that hill’, que a cantora britânica Kate Bush 
lançou em 1985.

‘Running up that hill’ integra um 
momento chave da quarta temporada 
de Stranger Things, um dos grandes su-
cessos da temporada no streaming. A ex-
posição levou o clássico ao segundo lu-
gar na lista Top 50 do Spotify nos EUA e 
chegou ao quarto lugar no Top 200 mun-
dial após a estreia da primeira parte da 
temporada no dia 27 de maio.

Em 1985, ‘Running up that hill’ (cujo 
título original seria ‘Deal with God’, ou 

“Negociando com Deus”, em tradução li-
vre, se a gravadora não o tivesse barra-
do) foi um estouro! Resgatou a carreira de 
Kate Bush do limbo e catapultou a artis-
ta de volta às paradas de sucesso de am-
bos os lados do Atlântico, além de ter ge-
rado um sem-número de regravações. A 
letra fala sobre um rapaz trocando de lu-
gar com uma garota, para que um tente 
entender o sentimento um do outro.

Outra série que também se vale de 
clássicos é o divertido Pacificador, aqui 
com um foco bem diferente: tanto a 
produção, quanto o enredo, se agarram 
a um nicho, que é o hard rock dos anos 
1980. Ao contrário de Stranger Things, 
que se passa naquela década, Pacifica-
dor tem sua história ambientada em 
um mundo mais contemporâneo, mas 
seus personagens amam o chamado 
“hair metal”, vertente tida pelos roquei-
ros mais ortodoxos como “metal faro-
fa”, com muita pose, figurino esbanja-
dor e, até, laquê demais nos cabelos, e 
que fez muito sucesso ao longo da dé-
cada de 1980.

Então tanto o roteiro (que rende óti-
mas piadas sobre o tema), quanto a tri-
lha sonora de Pacificador, viajam quatro 
décadas atrás para resgatar pérolas de 
bandas The Quireboys, Firehouse, Lita 
Ford, Mötley Crüe e Santa Cruz, entre 
tantas outras. E embora os noruegueses 
do Wig Wam só viessem a ter uma car-
reira no século 21, coube a eles a hon-
ra de ter uma canção na abertura da sé-
rie, “Do Ya Wanna Taste It?”, que faz jus 
à farofa e ao glitter da geração oitentista 

(aproveite para ouvir a trilha através do 
QR Code abaixo).

Super-herói menos conhecido da 
Marvel, Cavaleiro da Lua também se va-
leu de uma canção antiga, mas igual-
mente obscura, para compor sua trilha: 
‘A man without love’, lançada por Engel-
bert Humperdinck em 1968, alcançan-
do o segundo lugar nas paradas ingle-
sas daquele ano. Versão em inglês para a 
italiana ‘Quando m’innamoro’, foi a que 
menos teve reverberação entre o públi-
co na internet, mas não deixe de notar: 
Cavaleiro… reúne muitos biscoitos finos, 
como ‘Every grain of sand’ (Bob Dylan), 
‘My way of life’ (Frank Sinatra) e ‘Bela 
Lugosi’s dead’ (Bauhaus).

Então, relaxe e aproveite a viagem 
sonora através do tempo. Afinal, como 
dizem os nostálgicos – e a indústria au-
diovisual atesta –, antigamente é que 
era melhor!

Foto: Divulgação

Single ‘Running up that hill’, de Kate Bush: música está em ‘Stranger Things’

Através do QR Code 
acima, acesse a trilha 

sonora de ‘Pacificador’
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Os cordéis brasileiros fazem parte do 
patrimônio cultural. Em 2018, o Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico 

Cultural (Ipham) reconheceu a literatura de 
cordel como Patrimônio Cultural Imaterial 
Brasileiro. A Biblioteca do Congresso Americano, 
a instituição cultural mais antiga dos EUA, 
guarda mais de nove mil cordéis em suas 
estantes. É rico também o acervo de cordel da 
Universidade de Poitiers, na França. A professora 
Neuma Fechine, por sua ativa participação 
na área da literatura popular, foi agraciada 
com o título do Doutor Honoris Causa por esta 
prestigiosa universidade francesa. 

A Academia Brasileira de Cordel tem sua 
sede no Rio de Janeiro e Gonçalo Ferreira da 
Silva, nascido em Bananeiras (PB), foi presidente 
dessa entidade por mais de 30 anos, atualmente 
a médica/cordelista Paola Torres é a presidente, 
pela primeira vez uma mulher preside a ABC. 
Paola é pernambucana, atua na área de oncologia 
e reside em Fortaleza, é professora da UFC e da 
Unifor, escreveu inúmeros folhetos com orientações 
médicas. Não precisamos ir muito longe. Na 
Paraíba, o Dr. Sebastião Aires já publicou folhetos 
dentro dessa temática.

Esses comentários preliminares surgiram após 
a leitura do livro Heróis e Heroínas do Cordel 
(Companhia das Letrinhas, 2021), organizado 
por Januária Cristina Alves, jornalista, mestre em 
comunicação e estudiosa da literatura popular e do 
cordel. Ela selecionou cinco narrativas tradicionais 
assinadas por grandes nomes do cordel brasileiro 
– Joaquim B. de Sena (paraibano), Leandro 
Gomes de Barros (paraibano), Severino Borges 
da Silva (pernambucano). Leandro Gomes de 
Barros comparece com a recriação de dois contos – 
História da donzela Teodora e História de Roberto 
do Diabo. O único que não é brasileiro é Baltasar 
Dias, natural da Ilha da Madeira (Portugal), com 
História da Imperatriz Porcina. Salmo Dansa fez as 
expressivas ilustrações do livro inspirado na obra de 
Gilvan Samico. O posfácio é de Antonio Nóbrega. 
Os heróis e as heroínas dessas narrativas são 
inteligentes, astutos e capazes de superar “desafios 
inimagináveis”. Muitas dessas histórias são 
conhecidas do leitor, mas é bom recordá-las e trazer 
algumas informações sobre esses contos.

A história de João Valente e o dragão de três 
cabeças foi escrita por Joaquim B. de Sena, 
paraibano, natural de Solânea (PB), que recriou 
o famoso poema épico-húngaro János Vitéz, de 
Sándor Petöfi. É uma história cheia de aventuras 
passada em terras da Hungria que conta como um 
soldado salva a filha do rei da França, casa com a 
princesa e se torna João Valente.

Baltasar Dias, português da Ilha da Madeira, 
escreveu um romance em versos no século 16. 
Era um poeta cego que foi contemporâneo do rei 
D. Sebastião. Neste folheto, a imperatriz Porcina 
é a heroína da história e foi vítima de um falso 
testemunho, sofreu torturas até provar sua inocência. 
Há controvérsias quanto à origem dessa história – 
alguns dizem que é indiana, outros que é árabe.

Foram selecionadas duas histórias recontadas 
pelo paraibano Leandro Gomes de Barros – História 
de Roberto do Diabo e História da Donzela Teodora. 
Na primeira, Roberto é um homem que procura 
descobrir a sua origem e compreender a razão de 
sua perversidade, quando descobre parte para 
a redenção. Na segunda, vamos encontrar uma 
moça possuidora de grande sabedoria que vence 
os sábios do rei. Está também presente no livro 
As mil e uma noites e pertence à tradição árabe. 
Teodora destaca-se por sua sabedoria, sagacidade 
e inteligência. É outra heroína do cordel. 

O verdadeiro romance de João de Calais 
foi recontado por Severino Borges da Silva, 
pernambucano, violeiro e poeta popular. Era o 
folheto preferido da professora Neuma Fechine e 
fonte de sua pesquisa de mestrado. É uma novela 
francesa, cheia de aventuras, com a presença de 
piratas, uma história de amor e conta os desafios 
enfrentados pelo protagonista para conquistar 
a mulher amada. Pertence ao ciclo do “morto 
agradecido”.

As histórias da Imperatriz Porcina, da Donzela 
Teodora, de Roberto do Diabo e de João de Calais 
podem ser encontradas em Cinco Livros do Povo, 
de Câmara Cascudo. É uma boa consulta para 
saber mais detalhes sobre esses contos que 
atravessam séculos e continuam despertando o 
interesse dos leitores. Palmas para Januária que 
deu relevo aos heróis e heroínas do cordel com o 
olhar voltado para o público juvenil.

‘Heróis e Heroínas 
do Cordel’

Baú 
  de livros

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

Segundo o site oficial do cantor e 
compositor Caetano Veloso, o artista 
vai se apresentar em João Pessoa, ain-
da neste ano. O show da turnê Meu 
Coco acontecerá no dia 23 de outubro, 
a partir das 19h30, no Teatro A Pedra 
do Reino. Os ingressos variam de R$ 
130 a R$ 380 e já podem ser adiquiri-
dos através do site Sympla.

Antes, nos dias 20 e 21, Caetano 
se apresentará no Teatro dos Guara-
rapes, no Recife (PE).

Meu Coco é o primeiro álbum de 
inéditas desde 2012, quando o artista 
lançou o Abraçaço. A obra contém 12 
faixas cujas letras refletem a pluralida-
de e a beleza do país, mesmo num mo-
mento de grandes dificuldades.

O projeto contou com a participa-
ção de instrumentistas de diferentes 

gerações — do veterano violoncelis-
ta e arranjador Jaques Morelembaum 
ao jovem violinista Thiago Amud —, 
além de referências a nomes como 
Noel Rosa, Ary Barroso, Jobim, Chico 
Buarque, Marília Mendonça, AnaVi-
tória, Glória Groove, Baco Exu, Djon-
ga e Ferrugem.

Apresentação da turnê ‘Meu Coco’ será no dia 23, no Teatro A Pedra do Reino

Caetano Veloso faz show 
na capital em outubro

Música

Através do QR Code 
acima, acesse o site 

oficial do Sympla

Da Redação
Foto: Fernando Young/Divulgação

Disco é o 1° de inéditas desde 2012

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

‘Amor de Redenção’ é uma história romântica que se passa na Califórnia do século 19
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Caravana da Funesc, que homenageia a cantadora Chica Barrosa, percorrerá seis municípios da Paraíba

Agosto das Letras seleciona propostas
Edital

Está aberta as inscri-
ções para propostas de se-
leção da programação 2022 
do projeto Caravana Agos-
to das Letras. O projeto da 
Fundação Espaço cultural 
da Paraíba (Funesc) presta 
homenagem a violeira e can-
tadora Chica Barbosa (1867-
1916) e percorrerá por seis 
municípios do estado entre 
25 de julho e 6 de agosto: Pi-
lar, Boqueirão, Taperoá, Tei-
xeira, Sumé e Coremas.

Para compor a grade de 
programação, serão selecio-
nadas 15 propostas: cinco de 
contação de histórias; cinco 
de saraus; três de oficinas li-
terárias; uma de oficina de 
quadrinhos; e uma exibição 
de curta-metragem.

A inscrição vai até o dia 
1º de julho, exclusivamen-
te através do site oficial da 
Fundação (www.funesc.pb.
gov.br). Para cada proposta 
selecionada será pago cachê 
de R$ 1,4 mil. Podem parti-
cipar do edital pessoas fí-
sicas maiores de 18 anos, 
residentes na Paraíba; mi-
croempreendedores indivi-

duais ou pessoas jurídicas, 
na condição de represen-
tantes exclusivas de artistas, 
com sede na Paraíba.

Todas as propostas deve-
rão ter classificação indicati-
va livre. O processo de sele-
ção será realizado por uma 
comissão em duas etapas: 
análise documental e análise 
de mérito. Toda a documen-
tação necessária e instruções 
para envio do material estão 
descritas no edital.

A Caravana Agosto das 
Letras tem como proposta 
favorecer, cultivar e incen-
tivar a leitura, principal-
mente entre crianças e jo-
vens, além de proporcionar 
atividades culturais e po-
pularizar os nomes, obras 
e histórias de grandes es-

critores, especialmente os 
nordestinos, para um pú-
blico diverso.

“Além de oferecer ati-
vidades lúdicas, a propos-
ta integra também o lan-
çamento de obras literárias 
de autores paraibanos e es-
tabelece um diálogo dire-
to com a sala de aula, com 
o objetivo de despertar nos 
jovens leitores o gosto pelo 
que a Paraíba produz em 
termos de literatura”, expli-
cou o presidente da Funesc, 
Pedro Santos.

Quadrinhos Intuados é 
uma iniciativa que já acon-
tecia todos os anos no Espa-
ço Cultural, paralelamente 
à programação do Agos-
to das Letras. O evento in-
clui debates e oficinas com 

a participação de grandes 
nomes de artistas nordes-
tinos e estudiosos do cená-
rio das HQs. Pela primeira 
vez, a ação sairá da capital 
paraibana, devendo percor-
rer os municípios que rece-
berão as atividades da cara-
vana literária.

Sobre Chica Barrosa
Conhecida como “A Ra-

inha Negra do Repente”, a 
cantadora e violeira Chica 
Barbosa era filha de João 
Francisco dos Santos e Jose-
fa da Conceição Silva, escra-
vizados alforriados. Morreu 
assassinada na cidade onde 
nasceu, Pombal, no Sertão 
paraibano, após uma dis-
cussão por causa de um re-
lacionamento amoroso.

Segundo o escritor e his-
toriador potiguar Câmara 
Cascudo (1898-1986), a ar-
tista era a “grande cantadei-
ra sertaneja, gabada como 
a primeira lutadora de seu 
sexo que enfrentou os no-
mes mais ilustres da canto-
ria. Era alta, robusta, mula-
ta, simpática, bebia e jogava 
como qualquer boêmio, e ti-
nha voz regular. Paraibana, 
seus desafios correm mun-
do, despertando aplausos. 
O seu embate mais célebre 
foi com o cearense Manuel 
Martins de Oliveira, conhe-
cido como Neco Martins, de 
São Gonçalo do Amaran-
te. Embora vencida, a mu-
lata improvisara magni-
ficamente, deixando forte 
impressão entre os canta-

dores. Com Manoel Fran-
cisco em Pombal, bateu-se 
longamente, vencendo-o 
assim como ao cantador 
José Bandeira. Chica Bar-
rosa assim se autodefinia: 
‘A negra Chica Barrosa, é 
faceira e é dengosa’.”

“Além de oferecer 
atividades 
lúdicas, a 
proposta integra, 
também, o 
lançamento de 
obras literárias 
de autores 
paraibanos e 
estabelece um 
diálogo direto 
com a sala 
de aula, com 
o objetivo de 
despertar nos 
jovens leitores o 
gosto pelo que a 
Paraíba produz 
em termos de 
literatura

Pedro Santos, 
presidente da Funesc

Em João Pessoa, a Escola 
Livre de Circo Djalma Bura-
nhêm está selecionando mo-
nitores bolsistas que deverão 
atuar ministrando cursos. A 
oferta é de quatro vagas, sen-
do duas para turmas de adul-
tos e duas para turmas infan-
tis. As inscrições se encerram 
em 1º de julho.

O edital da Fundação Es-
paço Cultural da Paraíba (Fu-
nesc) tem como objetivo a con-
tratação de educadores na área 
de circo para realização de ati-
vidades pedagógicas junto à 
referida unidade cultural ins-
talada no Espaço Cultural José 
Lins do Rego.

A seleção é para profis-
sionais com experiência rele-
vante em ensino da arte cir-
cense para crianças, jovens 

e adultos e que dominem as 
técnicas de aéreos (tecido, 
trapézio e lira), solos (acro-
bacias individuais, em du-
pla e em grupo), equilíbrio 
(perna-de-pau), manipula-
ção (malabares, pratos, dia-
bolô) e de palhaçaria.

“Através deste edital, a Fu-
nesc conclui o processo de re-
tomada gradual de suas ações 
formativas, que inclui ain-
da o Curso de Teatro na Sala 
Roberto Cartaxo e a Escola 
de Dança do Theatro Santa 
Roza”, destacou o presidente 
da Funesc, Pedro Santos.

Os selecionados terão con-
trato temporário com duração 
de seis meses. Para as turmas 
de adulto, a carga horária é de 
15 horas semanais e a remu-
neração ofertada é de R$ 1.050 

mensais (totalizando R$ 6.300 
pelo contrato). As turmas de 
circo para crianças têm carga 
horária semanal de seis horas 
e a remuneração mensal é de 
R$ 420 (totalizando R$ 2.520 
pelo contrato).

Poderão participar da se-
leção pessoas maiores de 18 
anos, podendo ser pessoa fí-
sica ou microempreendedor 
individual que comprovem 
experiência na área de, no mí-
nimo, três anos.

O edital de chamamento 
e formulário de inscrição es-
tão disponíveis no site oficial 
da Funesc (www.funesc.pb.
gov.br). Para esclarecimento 
de dúvidas sobre o edidal e 
mais informações, o e-mail 
para contato é circo.funesc@
gmail.com.

Escola de Circo abre inscrições para 
quatro vagas de monitores bolsistas

Das vagas ofertadas pela escola, duas são para turmas de adultos e duas para as infantis
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Através do QR Code 
acima, acesse o 

edital no site oficial 
da Funesc

Cia. de Teatro Encena apresenta o infantil ‘Festa de Contos’ na edição de 2017; desta vez, Agosto das Letras sai da capital para Pilar, Boqueirão, Taperoá, Teixeira, Sumé e Coremas

Foto: Bruno Vinelli/Divulgação
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Cidades
Governador visitou 

CG, Pocinhos, 
Soledade, Junco do 
Seridó, Juazeirinho, 
Passagem e Patos

Certeza
Caso debatido teve, 
como consenso, que 

caso vai além de 
práticas de crimes 

eleitorais

“Durante o 
orçamento 
democratico,  
aproveitamos 
para estar nos 
eventos

João Azevêdo

O governador João Aze-
vêdo (PSB) confirmou, on-
tem,à reportagem de A 
União, o nome do deputa-
do federal Aguinaldo Ri-
beiro (Progressistas) como 
o segundo integrante da ma-
joritária para as eleições des-
te ano. O parlamentar irá 
compor a chapa na condi-
ção de pré-candidato ao Se-
nado Federal.  

No domingo passado, o 
martelo foi batido após uma 
reunião na Granja Santa-
na, entre o governador João 
Azevêdo, o deputado federal 
Aguinaldo Ribeiro e o pai do 
parlamentar, o ex-deputa-
do federal Enivaldo Ribeiro 
(Progressistas). Também es-
teve presente no encontro, o 
prefeito de João Pessoa, Cí-
cero Lucena (Progressistas). 

“Selamos uma aliança 
em favor do estado da Paraí-
ba depois de entendimentos 
abertos na construção desse 
projeto de aceitação popu-

lar na sociedade paraibana. 
Com base nesta concepção 
estamos consolidando a par-
ticipação dele como pré-can-
didato ao Senado em nossa 
campanha. Há muito tem-
po o PP e o deputado Agui-
naldo construíram essa con-
dição. Vamos Juntos nesta 
nova fase”, ressaltou o go-
vernador.

Após essa reunião, o de-
putado federal postou em 
suas redes sociais que a de-
cisão já estava tomada e que 
irá anunciar o seu futuro po-
lítico em uma entrevista co-
letiva nesta quarta-feira.

“Já é chegada a hora! 
Nesta quarta-feira, no dia 
15, anunciarei os próximos 
passos da nossa caminhada. 
O meu projeto é trabalhar e 
lutar para trazer muitos re-
sultados para nossa Paraí-
ba. E para isso foi preciso ou-
vir muito e conversar muito. 
Estamos juntos”, escreveu o 
deputado em sua conta no 
Twitter.

Ontem, o parlamentar 
voltou a utilizar as redes so-
ciaism desta vez para fazer 
outro anúncio. Aguinaldo 
confirmou o local e horário 
de lançamento da sua pré-
candidatura ao Senado Fe-
deral. O evento acontecerá 
no Marriage Recepções, em 
João Pessoa, às 11h40.

O evento contará com as 
presenças do governador da 
Paraíba, João Azevêdo (PSB), 
e do prefeito da capital, Cíce-
ro Lucena, deputados, verea-
dores e outras lideranças po-
líticas do estado.

Em Programa na Rádio Tabajara, João Azevêdo explicou a presença e investimentos em vários municípios

Governador destaca ações no interior
orçamento democrático

O governador da Paraíba, 
João Azevêdo (PSB), prestou 
contas à população sobre as 
ações realizadas nos orçamen-
tos democráticos da última se-
mana, em Juazeirinho e Patos. 
No programa Conversa com 
o Governador, veiculado on-
tem a nível regional através 
da Rádio Tabajara, o gestor 
lembrou os eventos que par-
ticipou nas regiões próximas 
das plenárias. 

“É importante entender 
essa metodologia que nós usa-
mos, durante o orçamento de-
mocratico, nós aproveitamos 
para, na região onde aconte-
cem as plenárias, participar 

O Tribunal de Contas 
do Estado da Paraíba (TCE
-PB) prorrogou o prazo para 
os prefeitos responderem ao 
questionário referente ao Ín-
dice de Efetividade de Gestão 
Municipal (IEGM 2022), relati-
vo às informações de 2021. Os 
gestores têm até o dia 30 de ju-
nho para enviar as respostas 
ao Tribunal, sob pena das san-
ções pertinentes. 

O prazo anterior era até o 
último dia 31 de maio. Segun-
do o TCE, que iniciou a con-
sulta em abril, 85% das pre-
feituras já responderam os 
questionários. Eles têm o ob-
jetivo de apurar indicadores 
em sete áreas: educação, saú-
de, planejamento, gestão fis-
cal, meio ambiente, cidades 
protegidas e governança em 
tecnologia da informação.

A  resposta aos sete ques-
tionários do IEGM é obrigató-
ria, pois integra a agenda de 
obrigações dos municípios pe-
rante o Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba.  Os ques-
tionários do IEGM 2022 (ano
-base 2021) seguem o mesmo 
padrão em todas as unidades 
da federação participantes. 
Eles foram enviados às prefei-
turas por meio do links para 

as respostas dos sete questio-
nários. 

Segundo o presidente do 
TCE-PB, conselheiro Fernan-
do Catão, o objetivo do IEGM é 
aferir a qualidade das políticas 
públicas aplicadas nos muni-
cípios, orientando os adminis-
tradores no aprimoramento 
da gestão, além de oferecer ao 
cidadão um importante ins-
trumento de controle social.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com Pettronio Torres 

pettroniotorres@yahoo.com.br

de eventos”, explicou o gover-
nador. 

Na última quinta-feira (9), 
João Azevêdo começou o dia 
em Campina Grande, onde 
entregou os serviços de hemo-
dinâmica e o tomógrafo de 64 
canais no Hospital de Trau-
ma Dom Luiz Gonzaga Fer-
nandes. A unidade hospita-
lar também foi contemplada 
com equipamentos de video-
laparoscopia e ultrassonogra-
fia, totalizando investimentos 
de R$ 7 milhões. 

No mesmo dia, em Poci-
nhos, o governador entregou 
as obras de travessia urbana 
do município, numa exten-
são de 3,5 km. Os investimen-
tos foram superiores a R$ 3 
milhões, com recursos pró-
prios do estado. “A cidade fi-
cou realmente muito bonita 
com ares completamente dife-
rentes. Esse programa de tra-
vessias urbanas prevê a pavi-
mentação em 173 municípios. 
Algo extremamente impor-
tante e que tem mudado o per-
fil das cidades”, ressaltou o go-
vernador durante o programa. 

Ainda durante o Conver-
sa com o Governador, João 
Azevêdo lembrou o convê-
nio que assinou com a Prefei-
tura de Soledade, ainda na úl-
tima quinta-feira (9), no valor 
de R$ 720 mil, para custeio do 
hospital municipal. Na opor-
tunidade, ele também visitou 
as obras de construção de um 

ginásio poliesportivo e de re-
forma da Escola Municipal 
Professor Luiz Gonzaga Bu-
rity, que receberam investi-
mentos de R$ 780 mil do Go-
verno do Estado repassados 
ao município.

O  gestor visitou o municí-
pio de Junco do Seridó. Ele co-
mentou que na ocasião reali-
zou uma visita técnica à obra 
de construção da quadra po-
liesportiva da Escola Santo 
Onofre, em convênio com o 
município. Com uma área de 
800 m², o equipamento será 
dotado de uma grande estru-
tura que vai permitir a práti-
ca de esportes, mas também a 

realização de grandes eventos 
no município. 

Já em Juazeirinho, onde 
aconteceu a plenária do Orça-

mento Democrático, o gover-
nador inaugurou a 23ª Área 
Integrada de Segurança Pú-
blica (Aisp). “Imagine você 
que alguém que tivesse um 
caso mais grave e precisasse 
de uma delegacia, precisaria 
se deslocar até Esperança. Era 
inaceitável, por isso que colo-
camos dentro do nosso plano 
de governo o que a 23ª Área 
Integrada de Segurança Pú-
blica, que eu tive o prazer de 
entregar”, comentou durante o 
Conversa com o Governador. 

Além disso, João Azevêdo 
ressaltou a sua visita ao  mu-
nicípio de Passagem, a Escola 
Municipal Deputado Genival 

Matias, construída por meio 
de convênio entre a Secretaria 
de Estado da Educação, Ciên-
cia e Tecnologia e a Prefeitura, 
com investimentos superiores 
a R$ 900 mil. “A escola ficou 
belíssima. Tivemos a oportu-
nidade de conversar com os 
alunos para que pudéssemos 
também colocar entre as nos-
sas necessidades a reforma da 
escola estadual que ali se en-
contra”, disse. 

O governador enfatizou 
ainda a inauguração do Cen-
tro Integrado de Comando e 
Controle (CICC) no município 
de Patos, que também ocorreu 
na última sexta-feira. 

No Programa Conversa com o Governador, na Rádio Tabajara, João Azevêdo destacou a importância das audiências no interior

O pleno do Tribunal Re-
gional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB) rejeitou ontem, por 
unanimidade, um pedido de 
revisão apresentado pela de-
fesa do ex-governador Ricar-
do Coutinho (PT), e outros seis 
réus, no âmbito da Operação 
Calvário. O embargo de de-
claração afirma que a decisão 
que enviou o processo para a 
Justiça Comum, contém “ne-
bulosidades”. 

Segundo o relator do pro-
cesso, o juiz Roberto D’Horn 
Moreira Monteiro da Fran-
ca Sobrinho, o caso foi deba-
tido exaustivamente, tendo 
como consenso que o caso vai 
além de práticas de crimes 
eleitorais. 

Em janeiro deste ano, o de-
sembargador Ricardo Vital de 
Almeida, relator da Operação 
Calvário no âmbito do Tribu-

nal de Justiça da Paraíba, de-
terminou a remessa dos autos 
do Procedimento Investigató-
rio Criminal à Justiça Eleitoral, 
para que ocorresse essa análi-
se de competência. 

“Portanto, tratando-se de 
apuração de delito comum – 
organização criminosa –, sem 
imputação de conduta ilícita 
eleitoral, nem sendo possível 
adequar os comportamentos 
narrados aos moldes dos ti-

pos penais descritos no Códi-
go Eleitoral, reafirmo meu en-
tendimento no sentido de ser 
competente a Justiça Comum 
Estadual”, pontuou o desem-
bargador. 

A Procuradoria Regio-
nal Eleitoral da Paraíba (PRE
-PB) emitiu um parecer, em 
março deste ano, que defi-
niu a incompetência da Justi-
ça Eleitoral para o processo e 
julgamento da Operação Cal-
vário. Segundo o entendimen-
to da Procuradora Regional 
Eleitoral, Acássia Suassuna, 
não há imputação específica 
de nenhum dos crimes eleito-
rais e a denúncia deve ser tra-
tada exclusivamente como cri-
me de organização criminosa 
(orcrim). 

“É importante ressaltar 
que, pelos elementos cons-
tantes na denúncia, verifica-
se que a atuação do grupo 
criminoso se estendeu por 
mais de uma década, não es-

tando vinculado às eleições, 
mas era voltado ao desvio de 
recursos públicos, com ob-
tenção de vantagens ilícitas, 
pela inserção das organiza-
ções sociais na área da saúde 
e fraudes licitatórias na edu-
cação”, disse. 

No final do mês de abril, 
o Plenário do Tribunal Regio-
nal Eleitoral da Paraíba (TRE
-PB) decidiu declinar da com-
petência da Corte para julgar o 
processo da Operação Calvá-
rio. “No caso, observa-se que 
o Ministério Público, o Tribu-
nal de Justiça da Paraíba e a 
Procuradoria Regional Elei-
toral, destacaram que na apu-
ração do processo não se vis-
lumbrou crime eleitoral. De 
fato, a leitura verifica-se a au-
sência de qualquer imputa-
ção de qualquer crime eleitoral 
aos acusados”, disse o relator, 
juiz Roberto D’Horn Morei-
ra Monteiro da Franca Sobri-
nho, à época.

João confirma acordo 
com Aguinaldo Ribeiro

chapa majoritária

Foto: Reprodução/Facebook

operação calvário

questionário

TRE mantém ação na Justiça Comum

TCE amplia prazo para os prefeitos

n 

Deputado 
federal postou 
nas redes 
sociais que irá 
anunciar seu 
futuro político 
amanhã, em 
entrevista 
coletiva
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Câmara de JP cria a Inovatec
nova agência

‘Você Prefeito’ faz última audiência pública
participação popular

Portal disponibiliza 
dados de convênios

transparência

Conferência Pública realiza revisão, 
amanhã, no bairro de Mangabeira

plano diretor

Principal objetivo da iniciativa é reduzir a taxa de analfabetismo no estado em até 50%, entre jovens e adultos

Alfabetiza PB é aprovado na CCJ
programa

Um dos serviços disponi-
bilizados ao cidadão no Por-
tal da Transparência Pública 
da Prefeitura de João Pes-
soa são informações sobre 
os convênios realizados pela 
administração municipal. 
Criada recentemente, a aba 
Convênios Municipais dis-
ponibiliza os convênios fir-

mados pela Administração 
Pública Municipal, além de 
outros instrumentos como, 
os contratos de repasse, os 
termos de cooperação e os 
termos de parceria.

Por meio deste serviço é 
possível consultar informa-
ções desde 2020. Para conhe-
cer um pouco mais, clique no 
link: https://transparencia.
joaopessoa.pb.gov.br/#/conve-
nios/convenios-municipais?-
data_inicial=2022-01-01&da-
ta_final=2022-12-31.

Os Convênios são acordos 
firmados entre a Prefeitura de 
João Pessoa ou seus entes da 
administração direta e indi-
reta e uma entidade da admi-
nistração pública ou organi-
zações particulares sem fins 
lucrativos, para buscar objeti-
vos de interesse comum entre 
as partes.

A Secretaria Executiva 
da Participação Popular 
(SEPP), através do progra-
ma ‘Você Prefeito’, realiza, 
nesta terça-feira (14), a últi-
ma Audiência Pública des-
te ciclo. O evento será vol-
tado para moradores das 
4ª e 12ª Regiões e acontece-
rá às 19h, na Escola Muni-
cipal Jornalista Raimundo 
Nonato, no bairro Gervá-
sio Maia.

Já foram realizados seis 
eventos com grande pre-
sença popular cobrindo 
todos os bairros de João 
Pessoa. As audiências pú-
blicas são espaços de cons-
trução coletiva, nas quais 
os moradores de João Pes-
soa podem apresentar 
suas demandas e suges-
tões diretamente aos ges-
tores da Prefeitura.

Votação – Até esta ter-
ça-feira os moradores 
que residem nos bairros 

das 4ª e 12ª Regiões po-
dem votar através do link 
www.joaopessoa.pb.gov.
br/voceprefeito/. Esse ca-
nal permite ao cidadão 
escolher três políticas pú-
blicas que ache necessá-
rias para a melhoria de 
seus bairros e comuni-
dades.

 Os bairros que fazem 
parte da 4ª Região são Va-
lentina I e II, Paratibe, Cuiá 
e Muçumagro. As comu-
nidades são Barra de Gra-
mame, Frei Damião, San-
ta Bárbara, Doce Mãe de 
Deus, Praia de Gramame, 
Praia do Sol, Parque do 
Sol, Cidade Maravilhosa, 
Quilombolas, Boa Espe-
rança, Nova Mangabeira, 
Nossa Senhora das Ne-
ves. A audiência contem-
pla, ainda, os residenciais/
Conjuntos Habitacionais 
Nice de Oliveira (Parati-
be), Manacá (Paratibe), Ci-

A Prefeitura de João Pes-
soa realiza, amanhã, a Con-
ferência Pública de revisão 
do Plano Diretor da cidade. 
O evento acontecerá a par-
tir das 19h, no Centro Cultu-
ral Tenente Lucena, em Man-
gabeira.

O novo edital de convo-
cação, nos termos determi-
nados pelo Estatuto da Cida-
de, está publicado no Diário 
Oficial Eletrônico do municí-
pio – edição de 01/06/2022 e 
pode ser consultado no link: 
http:// www.joaopessoa.pb.
gov.br/doe-jp/ .

Durante o evento de ama-
nhã também será aberto o 
prazo para recebimento das 
candidaturas das associa-
ções e entidades com ativi-
dades relacionadas ao de-
senvolvimento urbano e que 
desejam concorrer às vagas 
para o Conselho de Desen-
volvimento Urbano (CDU). 

A nova composição será elei-
ta após a sanção do Plano Di-
retor Municipal, pelo poder 
Executivo.

A Conferência tem como 
objetivo pactuar com a socie-
dade uma proposta de minu-
ta de lei à Câmara Municipal, 
a quem compete à aprovação 
final da revisão do Plano Di-
retor. E vai coroar um ciclo de 
debates iniciado em abril do 
ano passado, sob a coordena-
ção da Secretaria de Planeja-
mento (Seplan), e que já resul-
tou em 169 eventos.

Foram dezenas de reu-
niões técnicas e encontros se-
toriais com o Ministério Pú-
blico (em âmbito estadual e 
federal), universidades, con-
selhos profissionais, associa-
ções comunitárias, entidades 
e instituições da sociedade ci-
vil organizada; além de au-
diências públicas com a po-
pulação.

A construção da minu-
ta terá por base os principais 
pontos discutidos em um 
ano de debates, sintetizados 
e discutidos na última au-
diência pública realizada em 
15 de março passado. Deles 
resultaram nada menos de 
35 diretrizes e 178 propostas .

A capital paraibana terá, 
em breve, uma agência de 
inovação e fomento destina-
da a área de inovação tecno-
lógica. O primeiro passo foi 
dado, ontem, com a aprova-
ção da criação da Agência de 
Fomento de Inovação Tecno-
lógica, a Inovatec-JP, pela Co-
missão de Constituição, Jus-
tiça da Câmara Municipal de 
João Pessoa. O projeto, oriun-
do do Executivo municipal, 
ainda passará pelo crivo de 
outras comissões.  

A Prefeitura Municipal de 
João Pessoa fica autorizada a 
instituir serviço social autô-
nomo, a ser denominado de 
Inovatec João Pessoa S/A, ou, 
apenas, Inovatec-JP, pessoa 
jurídica de direito privado de 
fins não econômicos, de inte-
resse coletivo e de utilidade 
pública, vinculado, por coope-
ração, ao Gabinete do Prefeito. 

 “A Agência de Fomento 
de Inovação Tecnológica de 
João Pessoa, intitulada Inova-

tec-JP S/A, terá como objetivo 
o estímulo, a promoção e o fo-
mento sistêmico às inovações 
tecnológicas, desenvolvidas 
em ambientes públicos e pri-
vados, incumbindo-lhe o de-
sempenho, direto e/ou indi-
reto”, diz o projeto.  

Ainda de acordo com o 
documento, a Inovatec-JP 
tem como metas desenvol-
ver estratégias de atração de 
investimentos privados, me-
lhorar o ambiente de negó-

cios e consolidar a imagem 
do Município como destino 
inovador de soluções rápidas 
e tecnológicas. 

O vereador Thiago Luce-
na (PRTB) elogiou a Prefei-
tura pela criação da agência. 

“O Extremotec trouxe um 
resultado enorme para nos-
sa cidade, para a receita do 
município e também para 
as receitas das empresas. 
Com isso, a empregabilida-
de vem aumentando. Ressal-
tamos que a política pública 
do Extremotec seja sempre 
fortalecida com incentivo de 
jovens adolescentes para se-
rem aprendizes nas empre-
sas com formação na língua 
inglesa. Às vezes, precisa-
mos de mão de obra e não 
tem no mercado. Transfor-
mando não só a vida desse 
adolescente, mas de sua fa-
mília e da comunidade que 
ele vive”, explicou o vereador, 
um dos mais entusiasmados 
com a proposta da Prefeitura.  

A Paraíba vai ganhar um 
programa para reduzir a taxa 
de analfabetismo no Estado. 
Ontem, a Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Redação, da 
Assembleia Legislativa da Pa-
raíba aprovou, por unanimi-
dade, a Medida Provisória 
que cria o Programa Alfabeti-
za PB, que objetiva reduzir os 
índices de analfabetos em até 
50% de entre jovens e adultos. 

“Aos municípios aderentes 
ao programa, o Governo do 
Estado disponibilizará coo-
peração técnica nos sistemas/
redes de ensino, objetivando a 
alfabetização e a permanên-
cia de estudantes jovens, adul-
tos e idosos na rede de ensino, 
com o objetivo de lhes propor-
cionar o prosseguimento e a 
conclusão dos estudos de ní-
vel fundamental e nível mé-
dio”, explicou o governador 
João Azevêdo (PSB), na Me-
dida Provisória enviada à As-
sembleia Legislativa.

Além de buscar reduzir 
em 50% a taxa de analfabe-

Foto: ALPB

tismo funcional no Estado, o 
Programa Alfabetiza PB pre-
vê, ainda, um regime de cola-
boração dos municípios com 
os maiores índices de analfa-
betismo, especialmente en-
tre o público mais vulnerável, 
como mulheres, população 
indígena, quilombola, ciga-
nos e  LGBTQIAP+.

Além da aprovação do 
Programa Alfabetiza PB, os 
deputados também aprova-
ram, ontem, um projeto do 
deputado Wilson Filho (Re-

publicanos), que determina as 
empresas concessionárias de 
serviços para fornecimento de 
energia elétrica e de água e es-
goto que informem nas fatu-

ras mensais se o cliente possui 
ou não débitos pretéritos jun-
to a respectiva empresa. 

Pelo projeto do parla-
mentar fica vedada qual-

quer tipo de cobrança adi-
cional aos usuários destes 
serviços pelo fornecimento 
da devida informação. Se-
gundo o deputado Wilson 

Filho, o objetivo é dar má-
xima transparência ao con-
sumidor em relação de exis-
tência, ou não, de débitos 
relativos a relação de consu-
mo com as empresas conces-
sionárias de serviços públi-
cos de água, esgoto e energia 
elétrica.

“Este projeto visa possibi-
litar que tal informação sirva 
de documentação comproba-
tória junto a terceiros acerca 
do adimplemento dos consu-
midores nos respectivos con-
tratos, diante das consequen-
tes obrigações que impactam 
sobre o imóvel, principalmen-
te quando de sua alienação”, 
justificou o deputado.

A reunião da CCJ foi reali-
zada, ontem, no formato on-li-
ne e contou com participação 
do deputado Ricardo Barbo-
sa (PSB), que preside a res-
pectiva comissão, e dos parla-
mentares Anderson Monteiro 
(MDB), Jutay Meneses (Repu-
blicanos) e Lindolfo Pires (Po-
demos).

Conjunto
Alfabetiza PB 

prevê regime de 
colaboração dos 

municípios com os 
maiores índices de 

analfabetismo

CCJ da Assembleia aprovou, ontem, MP que cria o Programa Alfabetiza PB, em sessão on-line

Prefeitura de João Pessoa realiza mais um ‘Você Prefeito’, hoje

“A Conferência 
virá coroar 
um longo 
processo de 
discussão com 
a população

José William

dadania (Paratibe), Amiza-
de (Paratibe). Loteamentos: 
Sonho Meu.

Já os bairros que com-
põem a 14ª são Gramame, 
Engenho Velho, Ponta de 
Gramame, Colinas do Sul I 

e II e Gervásio Maia. Os Re-
sidenciais/Conjuntos Habi-
tacionais são Conjunto Ma-
rinês, Residencial Gervásio 
Maia, Vista Alegre, Irmã 
Dulce, Jardim das Colinas, 
Conjunto 410.

Foto: Secom-JP

Garantia
O acesso à 

informação é um 
direito previsto 
na legislação 

brasileira

Objetivos e metas da 
agência da capital
n 
A Inovatec 
é pessoa 
jurídica 
de direito 
privado, 
de fins não 
econômicos, 
de interesse 
coletivo e 
de utilidade 
pública

n 
A Inovatec 
tem como 
metas 
desenvolver 
estratégias 
de atração de 
investimentos 
privados e 
melhorar o 
ambiente de 
negócios
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Um sentimento de cons-
ternação tomou conta de 
indígenas do Vale do Java-
ri, na Amazônia, no fim da 
tarde de domingo (12), com 
a localização pelo Corpo 
de Bombeiros de uma mo-
chila e outros objetos pes-
soais que, segundo a Polí-
cia Federal, pertencem ao 
indigenista Bruno Pereira 
e ao jornalista Dom Phil-
lips, desaparecidos há uma 
semana.

Os materiais foram en-
contrados em uma área ala-
gada, de difícil acesso, no 
Rio Itaquaí. O local é próxi-
mo à região em que eles fa-
ziam o caminho de volta de 
uma incursão à comunida-
de ribeirinha de São Rafael 
para Atalaia do Norte. Foi 
nessa comunidade que os 
dois foram vistos pela últi-
ma vez no último dia 5.

Em nota divulgada na 
noite de domingo (12), a Po-
lícia Federal informou que 
na mochila havia um car-
tão de saúde, uma calça, um 
chinelo e um par de botas 
pertencentes a Bruno. Tam-
bém tinha um par de botas 
e uma mochila com roupas 
de Dom Phillips. Bombei-
ros informaram à reporta-
gem que a mochila de mar-
ca Equinox continha ainda 
um notebook e diversos li-
vros. “No esforço de busca 
foram percorridos cerca de 
25km, com procuras minu-
ciosas pela selva, em trilhas 
existentes na região, áreas 
de igapós e furos do Rio Ita-
quaí”, destacou a PF no co-
municado.

A polícia ainda infor-
mou que localizou uma em-
barcação “aparentemente” 
de propriedade de Amaril-
do da Costa Oliveira, o Pe-
lado, que se encontra com 
prisão temporária. Ele é in-
vestigado pelo desapare-
cimento de Bruno e Dom 
e teria perseguido o barco 
dos dois.

A princípio, a mochila 
foi mostrada por militares a 
indígenas que acompanha-
vam os trabalhos de bus-
ca e que conheciam ambos. 
Eles afirmaram que os ma-
teriais eram semelhantes 
aos que costumavam ser 
usados pelo indigenista e 
pelo jornalista em expedi-
ções. Os achados foram le-
vados em um helicóptero 
do Exército para que fos-
sem periciados. A princí-
pio, segundo delegados fe-
derais, a investigação seria 
feita em Manaus.

Desde sábado (11),  as 
equipes de busca trabalha-
vam a partir de uma ob-
servação feita por indíge-
nas sobre as condições de 
um trecho da mata em uma 
margem do Itaquaí. A ve-
getação indicava a passa-
gem de uma embarcação 
por ali, numa manobra pou-
co usual.

Varredura
Eles usaram equipamen-

tos que fazem varreduras 
no fundo do rio em busca 
de objetos e até de possí-
veis destroços do barco em 

que estavam Bruno e Dom. 
Uma parte da mochila es-
tava para fora da água. “As 
nossas mesmas suspeitas 
continuam. Acreditamos 
que eles podem estar feri-
dos em algum lugar, ainda 
vivos”, disse Beto Marubo, 
principal líder indígena do 
Vale do Javari.

A falta de coordenação 
nas buscas tem sido criti-
cada por entidades e indí-
genas. O comando da ope-
ração está em Manaus. Até 
então, vinha sendo comum 
que homens do Exército, da 
Marinha e de outras agên-
cias federais fizessem in-
cursões paralelas.

No domingo (12), os tra-
balhos foram retomados. 
Segundo o chefe das opera-
ções da Marinha em Atalaia 
do Norte, Ricardo Sampaio, 
a área vasculhada tem cer-
ca de 100km². Pela primei-
ra vez, as ações militares fo-
ram realizadas em conjunto 
com os indígenas.       

O objeto foi encontrado 
por mergulhadores do Cor-
po de Bombeiros do Ama-
zonas. Eles só conseguiram 
acessar a área quando re-
correram a um barco capaz 
de navegar em áreas mui-
to rasas. “Tivemos a grata 
satisfação de ter êxito e en-
contrar uma mochila. Nes-
sa mochila, tinha notebook, 
todos os pertences, meias, 
camisas, bermudas”, disse 
um porta-voz do Corpo de 
Bombeiros, em Atalaia do 
Norte. Além da mochila, as 
equipes de busca encontra-
ram uma lona semelhante 
à que estava na embarcação 
usada pelos desaparecidos.

Os materiais foram en-
contrados por volta das 
16 horas, horário local (18 
horas em Brasília). A mo-
vimentação no porto de 
Atalaia do Norte atraiu 
moradores curiosos. Eles 
acompanham com apreen-
são as buscas e as conse-
quências do caso. A rotina 
da cidade que tem um dos 
acessos ao Vale do Javari, 
onde está a maior concen-
tração de povos isolados 
do mundo, mudou desde 
o desaparecimento de Bru-
no e Dom. Há uma mobili-
zação militar e dezenas de 
jornalistas nacionais e es-
trangeiros.

Materiais foram encontrados pelos bombeiros em área alagada, de difícil acesso, no Rio Itaquaí, na Amazônia

Localizados objetos de Dom e Bruno
buscas por desaparecidos

Vinícius Valfré 
 Agência Estado

n 

A falta de 
coordenação 
nas buscas 
tem sido 
criticada por 
entidades e 
indígenas. O 
comando da 
operação está 
em Manaus

A Polícia Federal divulgou 
nota ontem para informar que 
o indigenista Bruno Pereira e o 
jornalista britânico Dom Phil-
lips não foram encontrados até 
o momento. Desde o domin-
go da semana passada (5), eles 
estão desaparecidos no extre-
mo oeste do Amazonas. “Não 
procedem as informações que 
estão sendo divulgadas a res-
peito de terem sido encontra-
dos os corpos do Sr. Bruno Pe-
reira e do Sr. Dom Phillips”, 
diz a nota.

Segundo o comitê de cri-
se, coordenado pela Polícia 
Federal no Amazonas, foram 

encontrados materiais bioló-
gicos que estão sendo pericia-
dos e pertences pessoais dos 
desaparecidos. Uma mochila 
com pertences do indigenis-
ta Bruno Pereira e do jorna-
lista britânico foi encontrada 
neste domingo, 12, na mesma 
área. Não há detalhes sobre o 
estado do material genético e 
a questão depende de análise 
dos especialistas.

“Tão logo haja o encontro, 
a família e os veículos de co-
municação serão imediata-
mente informados”, diz o tex-
to da nota

No domingo, 5 de junho, o 

indigenista Bruno Araújo Pe-
reira, da União das Organi-
zações Indígenas do Vale do 
Javari (Univaja), e o jornalista 
inglês Dom Phillips, do britâ-
nico The Guardian, partiram 
da comunidade ribeirinha de 
São Rafael em direção à cidade 
de Atalaia do Norte, ambas no 
estado do Amazonas. A via-
gem costuma durar apenas 
duas horas, mas Bruno e Dom 
nunca chegaram. Após horas 
sem contato, uma equipe da 
Univaja formada por indíge-
nas conhecedores da região 
que trabalhavam com Bruno 
partiu em busca dos dois, mas 

sem sucesso. Ontem, a Unija-
va também negou, em nota, 
ter encontrado algum corpo 
na área de busca.

PF diz que corpos não foram encontrados 

A esposa de Bruno Perei-
ra, Beatriz Matos, foi às redes 
sociais ontem cobrar novos 
esclarecimentos sobre o pa-
radeiro do indigenista após 
confirmar que foi informada 
pela Polícia Federal que seu 
marido e o jornalista britâni-
co Dom Phillips ainda não fo-
ram localizados. 

A informação citada por 
Beatriz corresponde à nota 
oficial divulgada pela Polícia 

Federal na manhã de ontem.
“A Polícia Federal tem o 

compromisso de passar as 
informações para a família 
primeiro e para a superin-
tendência de Manaus, eles 
confirmaram para gente que 
nenhum corpo foi encontra-
do, conforme nota oficial. É 
necessário que se apure de 
onde o embaixador tirou essa 
informação”, afirmou Beatriz.

Suposta descoberta
Mais cedo, a família do re-

pórter disse que foi comuni-
cada pela embaixada do Bra-
sil no Reino Unido sobre a 
suposta descoberta dos cor-
pos no Amazonas. Procu-
rada, a embaixada declarou 
que não poderia comentar o 
assunto. De acordo com o co-
lunista André Trigueiro, que 
trocou mensagens com Paul 
Sherwood, cunhado de Phil-

lips, ele foi procurado pelo 
embaixador Roberto Doring. 

Mais cedo, Trigueiro ha-
via relatado conversa que 
teve com Alessandra, a mu-
lher do jornalista inglês, nes-
sa mesma linha. Já a Polícia 
Federal, entretanto, diz so-
mente ter encontrado ma-
terial biológico no rio e en-
caminhado para perícia, 
conforme havia sido divul-
gado anteriormente.

Esposa de indigenista cobra explicações 

Servidores da Funai anunciam paralisação

Os servidores da Fundação 
Nacional do Índio (Funai) de-
cidiram em assembleia na tar-
de de ontem pela realização de 
uma paralisação de 24 horas a 
partir das 9h desta terça.

Para evitar a que as ativi-
dades sejam suspensas, os in-
digenistas pedem que o pre-
sidente da Funai, o delegado 
da Polícia Federal Marcelo Xa-
vier, retire declarações feitas 
contra o indigenista Bruno 
Pereira.

A deflagração da greve foi 
decidida pelas principais en-
tidades que representam os 
servidores da Funai: a Indi-
genistas Associados (INA); 
a Associação Nacional dos 

Servidores da Funai (Ansef); 
o Sindicato dos Servidores 
Públicos do Distrito Federal 
(Sindsep); e a Confederação 
dos Trabalhadores no servi-
ço Público Federal (Condsef). 
Além da retratação, os indige-
nistas querem que o governo 
federal garanta a segurança 
de seus servidores, enviando 
agentes de segurança para as 
bases remotas do órgão junto 
às comunidades indígenas no 
Vale do Javari; e o reforço des-
tas bases com o envio de uma 
força-tarefa para a região.

Nos últimos dias, o presi-
dente da Funai, Marcelo Xa-
vier, passou a dizer em entre-
vistas que Bruno Pereira não 
tinha as autorizações neces-
sárias para entrar em terras 
indígenas como a do Vale do 

Javari - na verdade, Bruno pe-
diu autorização à Coordena-
ção Regional da Funai na re-
gião, seguindo as diretrizes 
do próprio órgão.

Na última sexta-feira (10), a 
Funai chegou a publicar nota 
dizendo que Bruno não tinha 
autorização adequada para vi-
sitar o local acompanhado do 
jornalista britânico. “No caso 
do indigenista, foi emitida au-
torização em âmbito regional 
para que o indigenista ingres-
sasse em terra indígena, com 
vencimento em 31/05/2022, 
sem o conhecimento dos se-
tores competentes na Sede da 
Funai, em Brasília, o que será 
apurado internamente”, diz o 
texto da Fundação.

Os indigenistas querem 
que Marcelo Xavier se retrate 

publicamente “pela difama-
ção e pelas inverdades pre-
sentes em suas declarações 
públicas acerca do caso de de-
saparecimento de Bruno Pe-
reira e Dom Phillips”. A retra-
tação pedida “deve admitir os 
equívocos de falsas argumen-
tações sem nenhum embasa-
mento legal”.

Em nota, os indigenistas 
dizem ainda que não há qual-
quer iniciativa para auxiliar e 
garantir a segurança dos ser-
vidores que trabalham nas ba-
ses do Vale do Javari. “Ressal-
ta-se que se passaram mais de 
uma semana desde o desapa-
recimento do servidor Bruno 
Pereira e do jornalista Dom 
Phillips e tais medidas urgen-
tes não foram sequer inicia-
das”, diz um trecho.

André Shalders 
Agência Estado

n 

O comitê de crise 
informou que 
foram encontrados 
materiais 
biológicos que 
estão sendo 
periciados e 
pertences pessoais 
dos desaparecidos

Foto: Fotopúblicas

O jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira estão desaparecidos desde o último dia 5, na Amazônia

Buscas
Equipes usaram 

equipamentos que 
fazem varreduras no 

fundo do rio em busca 
de objetos e até de 

possíveis destroços do 
barco em que estavam 

Bruno e Dom
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Segunda a sexta

Poderio
A Rússia tem usado  

a superioridade 

de sua artilharia 

para ditar o ritmo 

do conflito na região 

de Donbas

O que restou da popu-
lação civil de Severodonet-
sk amanheceu ainda mais 
acuado ontem quando bom-
bardeios russos se concentra-
ram em uma zona industrial 
da cidade, onde centenas de 
pessoas buscam abrigo. Sob 
fogo inimigo, as esperanças 
de escapar do conflito dimi-
nuíram ainda mais após uma 
ofensiva russa destruir uma 
das últimas pontes que da-
vam acesso à vizinha Lisi-
chansk no dia anterior, quase 
que completando o isola-
mento ucraniano no front 
da guerra.

A Rússia tem usado a su-
perioridade de sua artilharia 
para ditar o ritmo do confli-
to na região de Donbas. De 
acordo com o governador 
da província de Luhansk, 
Serguei Haidai, os disparos 
estão destruindo Severodo-
netsk “quarteirão por quar-
teirão”. Cerca de 500 civis 
que se abrigam em uma fá-
brica de produtos químicos, 
incluindo 40 crianças, acor-
daram sob o estrondo das 
explosões, segundo o gover-
nador.

Haidai classificou a situa-
ção em Severodonetsk como 
“extremamente difícil” após 

Bombardeios russos se concentraram na cidade de Severodonetsk, deixando a população civil praticamente isolada

Russos explodem mais uma ponte 
guerra na ucrânia 

Agência Estado a destruição de uma segun-
da ponte que ligava a cida-
de a Lisichansk no último 
domingo. Há três semanas, 
uma outra ponte já havia sido 
destruída pelas tropas rus-
sas. Agora, há apenas um 
corredor de ligação entre as 
cidades, separadas pelo rio 
Donets.

Enquanto a ofensiva rus-
sa empurra cada vez mais as 
tropas ucranianas para trás 
- o Exército da Ucrânia con-
firmou que foi expulso do 
centro de Severodonetsk e o 
governador afirma que 70% 
da cidade está dominada por 
combatentes leais a Moscou-, 
cresce o temor de que uma si-
tuação similar a da usina si-
derúrgica de Azovstal, em 

Mariupol, possa se repetir, 
com civis e militares sendo 
bombardeados de forma in-
cessante em um cerco pro-
longado.

“Estamos tentando ne-
gociar um corredor huma-
nitário para os civis, mas no 
momento é algo em vão”, 
afirmou Haidai em uma 
mensagem pelo Telegram.

Os separatistas pró-Rús-
sia que lutam na região 
afirmaram que as últimas 
divisões ucranianas em Se-
verodonetsk estavam “blo-
queadas”, após a destruição 
da última ponte. O porta-voz 
da República Popular de Do-
netsk - um dos Estados reco-
nhecidos pela Rússia no co-
meço da invasão - afirmou 
o único caminho viável para 
os ucranianos na região é a 
rendição.

“Eles têm duas possibili-
dades: render-se ou morrer”, 
declarou Eduard Basurin, 
porta-voz dos separatistas.

Em um discurso no do-
mingo, o presidente da Ucrâ-
nia, Volodmir Zelenski, afir-
mou que Severodonetsk é 
palco de batalhas ferozes, li-
teralmente “por cada metro” 
de chão. Zelenski também 
acusou Moscou de utilizar jo-
vens com pouco treinamento 
como “bucha de canhão” na 
estratégia de tomar a cidade.

Michelle Bachelet participou, ontem, da abertura do Conselho dos Direitos Humanos, em Genebra

Bachelet diz que ataques antes das 
eleições no Brasil são ‘preocupantes’

na suíça

A alta comissária de Di-
reitos Humanos da Orga-
nização das Nações Unidas 
(ACNUDH), Michelle Ba-
chelet, diz que ataques antes 
das eleições de outubro no 
Brasil contra parlamenta-
res e candidatos são “preo-
cupantes”, principalmente 
mulheres, LGBT+ e afrodes-
cendentes.

Bachelet também afirma 

estar alarmada por causa 
das ameaças contra defen-
sores dos direitos humanos 
e indígenas no Brasil.

A declaração foi feita du-
rante a abertura do Conse-
lho dos Direitos Humanos 
ontem em Genebra, na Suí-
ça. Bachelet também anun-
ciou que não irá concorrer à 
reeleição de seu posto nos 
Direitos Humanos da ONU, 
sendo a de ontem a última 
sessão em que participará 
do Conselho.

Essa é a segunda vez em 

uma semana que o Brasil é 
citado pelo Alto Comissa-
riado das Nações Unidas 
para Direitos Humanos.

Na última sexta-feira, a 
porta-voz da ACNUDH, Ra-
vina Shamdasani, disse que 
a resposta inicial das au-
toridades brasileiras para 
buscar Dom Phillips e Bru-
no Pereira foi “lenta”, tendo 
ocorrido após decisão judi-
cial que obrigou o governo 
federal a empregar meios 
necessários para procurar 
a dupla.

Manoela Bonaldo 
Agência Estado

Foto: Antoine Tardy/ONU

A região do Donbas se 
tornou o epicentro da guer-
ra nas últimas semanas, des-
de a vitória russa na cidade 
portuária de Mariupol e do 
sucesso ucraniano em defen-
der posições no norte e nor-
deste do país, afastando os 
inimigos de Kiev. Uma vitó-
ria em Severodonestk e Lisi-
chansk aproximaria a Rússia 
de um dos objetivos primá-
rios da invasão anunciados 
por Vladimir Putin em 24 de 
fevereiro, que era a “liberta-
ção” da região.

A conquista também 
abriria o caminho para que 
as tropas de Moscou che-
guem a outra grande cida-
de, Kramatorsk, uma etapa 
importante para conquistar 

toda a região de fronteira, re-
clamada por separatistas pró
-Rússia desde 2014.

Um relatório de inteligên-
cia do Ministério da Defesa 
do Reino Unido divulgado 
ontem afirmou que opera-
ções de travessia de rios pro-
vavelmente serão fatores de-
terminantes nos próximos 
meses de combate - uma vez 
que tanto a Rússia tem des-
truído infraestrutura ucra-
niana, como Kiev tem implo-
dido pontes para dificultar a 
passagem das tropas russas.

“O principal setor central 
de 90 km da linha de frente 
da Rússia no Donbas fica a 
oeste do Rio Donest. Para al-
cançar o sucesso na atual fase 
operacional de sua ofensiva 

em Donbas, a Rússia terá que 
concluir ações de flanco am-
biciosas ou realizar traves-
sias no rio”, aponta o breve 
relatório, acrescentando que 
“a Rússia tem lutado para co-
locar em prática a complexa 
coordenação necessária para 
realizar travessias fluviais 
bem-sucedidas e em larga es-
cala sob fogo”.

Enquanto a pressão so-
bre civis em Severodonetsk 
aumenta, crescem também 
as acusações contra a Rússia 
de crimes de guerra. Anis-
tia Internacional e Human 
Rights Watch divulgaram ca-
sos em que Moscou teria vio-
lado acordos e tratados inter-
nacionais, violando direitos 
humanos básicos.

Região se torna o epicentro da guerra  

Pequim testa milhões de pessoas 
para conter o surto de Covid-19

na china

Autoridades de Pequim 
buscavam ontem conter um 
surto de Covid-19, atribuído 
a um bar 24 horas conhecido 
por bebidas baratas e grandes 
multidões, com milhões en-
frentando testes obrigatórios 
e milhares sob lockdowns di-
recionados.

O surto de 228 casos liga-
dos ao Heaven Supermarket 
Bar, que havia acabado de re-
abrir após flexibilização das 
restrições em Pequim na se-
mana passada, destaca o 
quanto será difícil para a Chi-
na obter sucesso em sua polí-
tica de “Covid zero”, enquan-
to o restante do mundo opta 

por aprender a viver com o ví-
rus. O ressurgimento de in-
fecções também está levan-
tando novas preocupações 
sobre as perspectivas para a 
segunda maior economia do 
mundo. A China ainda se re-
cupera de forte golpe, causa-
do por um lockdown de dois 
meses em Xangai, sua cida-
de mais populosa e centro 
comercial, que também afe-
tou as cadeias de suprimen-
tos globais.

“A prevenção e o contro-
le da epidemia estão em mo-
mento crítico”, disse a autori-
dade de saúde de Pequim, Liu 
Xiaofeng, em entrevista hoje, 
acrescentando que o surto li-
gado ao bar, no maior distri-
to da cidade, Chaoyang, “ain-

da está em desenvolvimento”. 
Autoridades descreveram o 
surto como “feroz” e “explo-
sivo” e disseram que as pes-
soas infectadas vivem ou tra-
balham em 14 dos 16 distritos 
da capital.

Beber e jantar na maioria 
dos estabelecimentos de Pe-
quim é uma atividade que só 
foi retomada em 6 de junho, 
depois de mais de um mês em 
que a cidade, de 22 milhões de 
habitantes, impôs restrições, 
incluindo pedir às pessoas 
que trabalhassem em casa e 
fechassem shoppings e par-
tes do sistema de transporte. 
Chaoyang iniciou campanha 
de testes em massa de três 
dias entre seus cerca de 3,5 
milhões de habitantes ontem.

Agência Brasil
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O desempenho do setor 
de turismo, em João Pes-
soa, no período de setem-
bro a dezembro de 2021, su-
perou em 10% o obtido no 
mesmo período de 2019, no 
que se refere à taxa de ocu-
pação hoteleira. O índice é 
da pesquisa do Laborató-
rio de Inteligência Artificial 
e Macroeconomia Compu-
tacional (Labimec), da Uni-
versidade Federal da Pa-
raíba (UFPB), que mostra 
a retomada das atividades 
locais.

Os dados foram coleta-
dos na Empresa Paraiba-
na de Turismo (PBTur) e no 
Painel de Dados de Turis-
mo da Organização Mun-
dial de Turismo. Um dos 
coordenadores da pesqui-
sa, o professor e economis-
ta Cássio da Nóbrega, apon-
ta que o pior período foi em 
março de 2021, quando hou-
ve uma redução de 60% na 
taxa de ocupação hoteleira 
da capital, em comparação 
com o mesmo mês de 2019. 
“O setor de turismo foi mui-
to afetado. Mas, os números 
atuais comprovam a reto-
mada das atividades, pro-
porcionada pela vacinação 
em massa”, contextualiza o 
coordenador.

Em janeiro deste ano, en-
tre os visitantes da Paraíba 
que se hospedaram em ho-
téis e pousadas, 19,5% vie-
ram de São Paulo. Os de-
mais estados de origem dos 
turistas são Pernambuco 
(15%), Minas Gerais (8,6%), 
Rio Grande do Norte (8,3%) 
e Distrito Federal (6,6%). No 
que se refere às regiões, o 
Nordeste ainda é o princi-
pal emissor de turistas, com 
41% de representatividade.

Quanto ao índice de re-
ceita nominal das ativi-
dades turísticas no Brasil, 
o professor destaca o flu-
xo negativo em março de 
2020, com leve crescimento 
ao longo daquele ano e re-
lativo pico, em dezembro, 
apresentando nova redu-
ção até março. “A partir de 
abril do ano passado foi ini-
ciado um novo período de 
retomada, o que parece se 
estabelecer neste ano. Es-
peramos que se mantenha 
em crescimento”, comenta 
Cássio da Nóbrega.

Internacional
Apesar dos bons resul-

tados locais, as despesas do 
brasileiro com turismo in-
ternacional ainda seguem 
em baixa. Em janeiro do ano 
passado, houve uma redu-
ção de 82%, no comparati-
vo com 2019. No decorrer 

Thadeu Rodrigues 
thadeu.rodriguez@gmail.com

O Ministério da Economia 
autorizou a realização de dois 
concursos federais, somando 
1.699 vagas. O Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS) 
abrirá mil vagas de técnico do 
seguro social e a Receita Fede-
ral, 699, sendo 230 vagas para 
auditor-fiscal da Receita e 469 
vagas para analista-tributário. 
Amanhã, encerra o prazo de 
inscrição do concurso do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) para con-
tratação temporária de 48.35 
recenseadores do Censo 2022. 
Na Paraíba, o certame disponi-
biliza 177 oportunidades.

Sobre o certame do INSS, 
nota do Ministério do Trabalho 
informa que a escolha da ban-
ca deve ocorrer em até dois me-

ses. O cargo de técnico do se-
guro social é de nível médio e 
o salário oferecido é de aproxi-
madamente R$ 6,5 mil, segun-
do o Ministério. O prazo para a 
publicação do edital de abertu-
ra de ambos os concursos será 
de seis meses, contados a partir 
da publicação da portaria, que 
ocorreu ontem, no Diário Ofi-
cial da União. Quanto ao con-
curso da Receita, está previsto 
o período de dois meses entre 
a publicação do edital e a reali-
zação da primeira prova.

Recenseador
Para concorrer a uma das 

48 mil vagas de recenseador, o 
interessado deve fazer sua ins-
crição no portal do IBGE até 
amanhã. A jornada de trabalho 
mínima é de 25 horas semanas. 
A seleção será por análise do 
currículo do candidato. Após 
a aprovação, haverá o treina-
mento antes do início da coleta 
do Censo. A divulgação do re-
sultado final está prevista para  
30 de junho. O valor da remu-
neração varia conforme a pro-
dução do recenseador.

Vagas na Marinha
A Marinha do Brasil inscre-

ve até amanhã para 263 vagas 
de oficiais. O processo seletivo 
visa a admissão às Escolas de 
Formação de Oficiais da Mari-

nha Mercante (EFOMM), sen-
do 144 vagas para o Centro 
de Instrução Almirante Graça 
Aranha (CIAGA), no Rio de Ja-
neiro, e 119 vagas para o Centro 
de Instrução Almirante Braz 
de Aguiar (CIABA), em Belém. 
As inscrições custam R$ 65  e 
são realizadas pela internet 
(www.marinha.mil.br/ciaga/).

Salário de R$ 8,7 mil
A Agência Brasileira de 

Promoção de Exportações e In-
vestimentos (ApexBrasil) está 
com dois concursos abertos, 
ofertando oito vagas em car-
gos de nível superior e salário 
de R$ 8.726,42. Um dos certa-
mes disponibiliza seis vagas 
de analista de Comunicação, 
Marketing e Negócios Inter-
nacionais, com especialidade 
em Indústria e Serviços. É re-
quisitado diploma de nível su-
perior, comprovação de expe-
riência profissional, inscrição 
ativa no órgão de classe eco-
nhecimento da língua inglesa. 
A inscrição pode ser feita até 
amanhã, com taxa de R$ 82,57.

O outro concurso oferece 
duas vagas em cadastro de re-
serva para analista em Admi-
nistração de Pessoal, Auditoria 
Interna, Processos Contábeis, 
Processos de Gestão Corpora-
tiva, Tecnologia da Informação 
e Comunicação (TIC). 

Número de pessoas que vieram ao estado aumentou este ano, sendo 41% dos visitantes oriundos do próprio Nordeste 

Turismo mostra recuperação na PB
retomada do setor

Thadeu Rodrigues 
thadeu.rodriguez@gmail.com

Concursos federais ofertam mais de 
50 mil vagas e salários de R$ 8,7 mil

oportunidade 

Uma parceria entre a 
Multifeira Brasil Mostra Bra-
sil e o Sebrae da Paraíba vai 
dar a oportunidade que fal-
tava para muitos empreen-
dedores terem um estande 
no maior evento multiseto-
rial do Nordeste. Até ama-
nhã o expositor ganha 50% 
de desconto ao adquirir o es-
tande via Sebrae-PB. 

O diretor-geral da Brasil 
Mostra Brasil, Wilson Mar-
tinez, explica que é preci-
so primeiro entrar em con-
tato com a organização do 
evento através dos fones (83) 
98842-4445 ou (83) 98760-

8785 e depois é feito o enca-
minhamento para o Sebrae
-PB. “Esse benefício é para 
atender a microempreen-
dedores individuais (MEI) e 
pequenos empresários”, ex-
plica Martinez. 

O diretor lembrou que 
incentivos para a participa-
ção do expositor local sem-
pre existiram. Empresários 
e empreendedores ligados à 
Associação Comercial, Feco-
mercio, CDL também pos-
suem valores diferenciados 
na aquisição dos estandes. 

Martinez lembra que 
esse impulso que o Sebrae

-PB concede de 50% é váli-
do até esta quarta-feira (15). 
“Claramente isso alavan-
ca a economia, a geração de 
emprego e renda num mo-
mento de retomada depois 
de dois anos difíceis para o 
setor”, avalia. 

A 26a Brasil Mostra Bra-
sil acontece de 8 a 17 de ju-
lho no Centro de Conven-
ções de João Pessoa-PB e de 
1 a 9 de outubro no Cen-
tro de Convenções de Natal 
(RN). Na capital paraibana, 
a expectativa de público é 
de mais de 100 mil visitan-
tes em 10 dias.

Parceria com Sebrae oferece 50% 
de desconto a expositor em estande

brasil mostra brasil

n 

Portarias 
autorizaram 
certames 
para a Receita 
Federal e o 
INSS, além das 
vagas abertas 
para o IBGE
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Benefício atende microempreendedores individuais (MEI) e pequenos empresários do estado

compra da população; a per-
da de renda, com o desem-
prego; e o câmbio são fatores 
que contribuem para o de-
sempenho. Além disso, ain-
da há o receio de algumas 
pessoas em fazer viagens 
internacionais, por causa da 
pandemia da Covid-19.

Inverno aquecido
O Aeroporto Internacio-

nal de João Pessoa tem uma 
expectativa de crescimento 

de 6% do número de assen-
tos ofertados em junho des-
te ano, comparado ao mes-
mo mês de 2019. Quanto ao 
mês de julho, a projeção é de 
alta de 20% do número de 
passagens vendidas sobre 
o mesmo período de 2019.

Em junho de 2019, o Ae-
roporto Presidente Castro 
Pinto ofertou 111.277 assen-
tos. A previsão é que o nú-
mero chegue a 117.536, em 
junho deste ano. A estima-

tiva para julho de 2022 é a 
venda de 161.140 assentos, 27 
mil a mais que o desempe-
nho de 2019 (133.858). 

A empresa Aena Brasil 
administra o terminal viá-
rio e está desenvolvendo 
obras no local, assim como 
em outros cinco que ad-
ministra no Nordeste. Se-
rão feitas melhorias desde 
a parte de infraestrutura 
dos aeroportos até à ques-
tão operacional.

“A partir de 
abril do ano 
passado foi 
iniciado um 
novo período 
de retomada, 
o que parece 
se estabelecer 
neste ano. 
Esperamos 
que se 
mantenha em 
crescimento

Cássio da Nóbrega

Aeroporto Internacional de João Pessoa projeta alta de 20% no número de passagens vendidas

Foto: Cacio Murilo/PBTur

do ano, houve um discreto 
aumento, chegando à redu-
ção de 48% em dezembro.

Conforme Cássio da Nó-
brega, a inflação, que oca-
siona a redução do poder de 

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 2,54%

R$ 5,115
-2,73%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

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

Euro  Comercial

1,45%

R$ 5,325

Libra  Esterlina

1,31%

R$ 6,205

Ibovespa

102.598 pts

Selic

Fixado em 4 de 
maio de 2022

12,75%



As bondades fiscais con-
cedidas pelo governo em 
2022, ano em que o presiden-
te da República, Jair Bolsona-
ro (PL), tenta a reeleição, po-
dem custar pelo menos R$ 
111,4 bilhões aos cofres públi-
cos. Até o momento, a equipe 
econômica tem contabilizado 
no Orçamento R$ 65 bilhões 
em renúncias fiscais no ano.

Esse valor considera, en-
tre outras medidas, a redução 
das alíquotas de IPI em 35% 
(R$ 23,4 bilhões), a queda das 
alíquotas de PIS/Cofins para 
o diesel e para o GLP (R$ 14,9 
bilhões), a prorrogação da de-
soneração da folha de paga-
mentos (R$ 9,2 bilhões) e as 
reduções das alíquotas do Im-
posto de Importação (R$ 9,7 
bilhões).

Caso o Congresso apro-
ve o pacote para combustí-
veis proposto por Bolsonaro, 
que tem custo estimado em 
pelo menos R$ 46,4 bilhões, as 
bondades do governo com o 
dinheiro público sobem para 
pelo menos R$ 111,4 bilhões.

O relator no Senado das 
propostas do governo para 
baratear os combustíveis, 
senador Fernando Bezerra 
(MDB-PE), estimou que o go-
verno gastará pelo menos R$ 
29,6 bilhões para compensar, 
fora do teto de gastos, os esta-
dos que zerarem as alíquotas 
do diesel e do gás de cozinha.

Outros R$ 16,8 bilhões se 
referem as estimativas sobre 
quanto o Governo Federal vai 
abrir mão de receitas para ze-
rar tributos federais sobre a 
gasolina.

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, e seus auxi-
liares têm afirmado publica-
mente que a redução de im-
postos, como o IPI, decorre de 
um aumento estrutural de ar-
recadação que é revertido em 
menores alíquotas.

Reduções
No caso das duas redu-

ções do Imposto de Importa-
ção, o governo anunciou que 
tomou as medidas para au-
mentar a oferta de produtos 
e para tentar frear a inflação.

Guedes, entretanto, tem 
sido pressionado por Bolso-
naro e pelo Centrão a redu-
zir o preço dos combustíveis. 
Segundo parlamentares e mi-
nistros da ala política, os cus-
tos da gasolina e do diesel são 
os principais obstáculos para 
o presidente decolar nas pes-
quisas eleitorais e podem pre-
judicar o projeto de reeleição.

O ministro da Economia 
sempre foi contra uma redu-
ção de impostos para a gaso-
lina, uma medida que contra-
ria o discurso de que o Brasil 
é uma economia verde. Além 
disso, o ministro teme pela 
solidez das contas públicas e 
pela credibilidade da equipe 
econômica, acusada de aban-
donar o rigor fiscal.
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Valor considera a redução de alíquotas, prorrogação da desoneração da folha e a proposta para baratear combustíveis

Bondades fiscais custam R$ 111,4 bi
cofres públicos

Antonio Temóteo 
Agência Estado

n 

Até o 
momento, 
a equipe 
econômica do 
governo tem 
contabilizado 
no Orçamento 
R$ 65 bilhões 
em renúncias 
fiscais no ano

Pesadelo do governo, 
principalmente na seara dos 
combustíveis, o processo in-
flacionário brasileiro tem pro-
movido um golpe na vitrine 
social do presidente Jair Bol-
sonaro para as eleições deste 
ano: o Auxílio Brasil. Na sua 
implementação, o benefício 
dobrou a capacidade das fa-
mílias na aquisição da ces-
ta básica, mas esse poder de 
compra vem caindo rapida-
mente e já se equipara aos ní-
veis do Bolsa Família no final 
do primeiro governo Dilma 
Rousseff (PT), mostram cál-
culos obtidos pelo Broadcast 
Político, sistema de notícias 
do Grupo Estado.

O fenômeno ameaça um 
dos pilares da estratégia ado-
tada pelo chefe do Executi-
vo para enfrentar nas urnas 
o ex-presidente da República 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT). 
O Auxílio Brasil substituiu o 
Bolsa Família criado pelo PT 
e, em dezembro do ano pas-
sado, teve o piso elevado para 
R$ 400 e o público ampliado 
para 18 milhões de famílias.

Antes, o valor médio era 
de R$ 191, para 13,6 milhões 
de famílias. Ao ser criado, o 
programa foi visto como uma 
“boia de salvação” para os 

Inflação corrói Auxílio Brasil e poder de compra 
dos beneficiados cai apesar do reajuste aplicado

preços em alta

Eduardo Gayer e  
Thaís Barcellos 
Agência Estado

planos eleitorais do presiden-
te e comemorado por aliados, 
sentimento que ainda resiste 
nos bastidores do Palácio do 
Planalto.

O novo valor mínimo do 
benefício será tema de peças 
de marketing do pré-candi-
dato à reeleição ao longo da 
campanha. “Hoje são 18 mi-
lhões de pessoas no Brasil que 
recebem o Auxílio Brasil, que 
substituiu o Bolsa Família. Até 
o ano passado era em média 
R$ 190”, dirá Bolsonaro em ví-

deo a ser exibido na televisão 
ao longo de junho. Em segui-
da, o presidente perguntará a 
uma mulher se ela passou a 
receber os R$ 400 do benefí-
cio. “Multiplicou por cinco”, 
destacará.

Necessidades básicas
Com números à mesa, no 

entanto, se vê que o proces-
so inflacionário amenizou a 
“multiplicação” bradada por 
Bolsonaro. Segundo cálculos 
do economista-sênior da LCA 

Consultores, Bráulio Borges, o 
Auxílio Brasil foi bem-sucedi-
do em um primeiro momento, 
dobrando o poder de compra 
dos beneficiários na aquisição 
da cesta básica, que carrega in-
sumos essenciais, mas essa ca-
pacidade vem sendo corroída 
rapidamente e tende a conti-
nuar, segundo as perspectivas 
para a inflação de alimentos.

Em dezembro, primeiro 
mês do novo benefício, o valor 
médio recebido pelas famílias 
representava 57,9% do custo 

da cesta básica em São Paulo 
(R$ 690,51) - um salto sobre o 
Bolsa Família, que comprava 
logo antes 27,7% desse conjun-
to de produtos, considerando 
os números do Dieese.

Desde janeiro, porém, tal 
poder de compra tem caído 
rapidamente e alcançou, em 
abril, 50,1% do valor da ces-
ta (R$ 803,99). O porcentual 
é similar ao período às vés-
peras da reeleição da ex-pre-
sidente Dilma Roussef, em 
2014 (51,1%).

Feira
Elevado custo da 

cesta básica, com a 
alta nos preços dos 

alimentos, tem feito as 
famílias assistidas pelo 

programa reduzirem 
as compras do mês

Apesar do reajuste numérico, o benefício não tem sido suficiente para atender as famílias mais pobres

Foto: Arquivo/Agência Brasil

O Google anunciou que 
vai fazer um investimento 
de US$ 1,2 bilhão nos pró-
ximos cinco anos para o de-
senvolvimento econômico 
da América Latina - o plano 
foi revelado pelo CEO Sun-
dar Pichai durante a Cúpula 
das Américas, realizada esta 
semana em Los Angeles, nos 
Estados Unidos. O investi-
mento será apoiado em qua-
tro frentes: infraestrutura 
digital, capacitação em habi-

lidades digitais, empreende-
dorismo e comunidades in-
clusivas e sustentáveis.

“Muitas comunidades na 
América Latina foram dura-
mente atingidas pela pande-
mia e reduzir a desigualda-
de digital será essencial para 
garantir uma retomada in-
clusiva, disse Pichai.

Na parte da infraestru-
tura, o Google diz que seu 
esforço inclui a implemen-
tação em 2023 do cabo sub-
marino Firmina, que vai 
conectar EUA, Brasil, Uru-
guai e Argentina por meio 

do oceano Atlântico. Nessa 
frente, a empresa espera au-
mentar o número de enge-
nheiros no Brasil, com foco 
em segurança e privacida-
de. No mês passado, Pichai 
afirmou ao jornal O Estado 
de S. Paulo que o Brasil está 
entre as prioridades da em-
presa no combate à desin-
formação.

Na parte de carreiras di-
gitais, a companhia afirmou 
que vai disponibilizar um 
milhão de bolsas entre 2023 
e 2026 para cursos em com-
petências com demandas al-

tas por profissionais, como 
ocorre em tecnologia.

Já o braço filantrópico 
do Google deverá dispo-
nibilizar US$ 300 milhões 
para organizações que le-
vam a transformação digi-
tal para comunidades mar-
ginalizadas.

No Brasil, o Instituto 
Rede Mulher Empreende-
dora já foi apoiado pela em-
presa. O aporte será dividi-
do em duas partes: US$ 50 
milhões em investimentos 
diretos e US$ 250 milhões 
em créditos de publicidade.

Por fim, Pichai reforçou 
o compromisso com o Goo-
gle for Startups, mesmo sem 
dar detalhes de investimen-
tos no setor.

O braço da empresa vol-
tado para empresas nova-
tas de tecnologia anunciou 
investimento no Brasil de 
R$ 8,5 milhões dividido em 
18 meses para o Black Fou-
nders Fund, programa vol-
tado para empreendedo-
res pretos. Já passaram pelo 
programa de aceleração da 
gigante nomes como Nu-
bank, Loggi e Idwall.

Google anuncia investimento de US$ 1,2 bi para 
desenvolvimento econômico na América Latina

em cinco anos

Bruno Romani 
Agência Estado

A Celsius Network, em-
presa que realiza negocia-
ções com criptomoedas, está 
impedindo clientes de reti-
rar depósitos em sua platafor-
ma “para estabilizar a liqui-
dez e as operações enquanto 
toma medidas para preservar 
e proteger os ativos”.

A medida é um grande 
golpe para a empresa com 
sede em Hoboken, Nova Jer-

sey (EUA), que em meados de 
maio tinha US$ 11,8 bilhões 
em depósitos de criptomoe-
das em sua plataforma.

A empresa recebe depó-
sitos de criptomoedas e paga 
aos investidores juros de até 
18,6% ao ano.

Ao contrário dos bancos, 
os depósitos não são segura-
dos pelo Governo Federal, e 
os reguladores de valores mo-
biliários federais e estaduais 
dos EUA perseguiram a em-
presa por supostamente ven-

der títulos sem fazer os devi-
dos registros e divulgações 
de risco aos investidores.

Em um “Memorando para 
a Comunidade Celsius”, a 
empresa escreveu que os sa-
ques estão sendo pausados 
“devido à condições extre-
mas de mercado” para colo-
car a empresa em uma posi-
ção melhor para honrar seus 
compromissos mais tarde. A 
companhia disse que os clien-
tes continuariam a ganhar 
rendimento mesmo que não 

consigam retirar suas cripto-
moedas da plataforma.

A Celsius enfrentou re-
centemente uma série de de-
safios. Em maio, o preço de 
seu token, chamado CEL, 
despencou, levando a empre-
sa a liquidar muitos clientes 
que o usaram como garantia.

A empresa também havia 
perdido criptomoedas recen-
temente em hackeamentos de 
protocolos financeiros des-
centralizados nos quais ha-
via investido.

Empresa alega “condições extremas de mercado” 
e congela saques de criptomoedas em plataforma

risco a investidores

Dow Jones Newswires 
Agência Estado
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Ao contrário 
dos bancos, os 
depósitos não 
são segurados 
pelo Governo 
Federal, e 
reguladores 
apontaram 
a venda de 
títulos sem os 
registros
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Termina nesta quarta-fei-
ra (15) o prazo para Tribunais 
Regionais Eleitorais (TREs) 
informarem os municípios 
que terão identificação híbri-
da de eleitores nas eleições de 
outubro. As informações de-
vem ser inseridas no Sistema 
ELO, responsável pelos dados 
do cadastramento eleitoral.

Pela identificação híbri-
da, que é a modalidade de 
praxe nas eleições, os eleito-
res que não tiverem cadas-
trado as impressões digitais 
para reconhecimento da bio-
metria serão reconhecidos 
por meio do título de eleitor 
ou de um documento ofi-
cial com foto, como a Car-
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Diversidade

TREs têm até esta quarta-feira para anunciar locais onde o eleitor poderá utilizar tanto a biometria, quanto o título

Listagem de municípios sai amanhã
identificação híbrida

CONCORRÊNCIA Nº 07/2022
Registro CGE Nº 22-00646-6

JULGAMENTO 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), que após 
análise detalhada nas documentações das Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente, 
Edital da licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 considera classificadas as 
Empresas na seguinte ordem:  1º lugar: CONSTRUTORA LORENZONI LTDA  - R$ 20.201.375,12 
e  2º lugar - SIGA  CONSTRUTORA EIRELI – R$ 20.223.711,65

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 13 de junho de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 11/2022
Registro CGE Nº 22-00678-9

JULGAMENTO 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, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 11/2022 (Obra de Recapeamento Asfáltico do 
Acesso ao Memorial de Frei Damião em Guarabira), que após análise detalhada nas documentações 
das Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, em 
especial em suas Cláusulas 11.0 considera classificadas as Empresas na seguinte ordem:  1º lugar: 
TAPAJÓS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA - R$ 4.427.521,23 ,  2º lugar - CONSTRU-
TORA GURGEL SOARES LTDA – R$ 4.585.845,86, 3º lugar - POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA 
– R$ 4.637.286,33 e 4º lugar - COMERCIAL E CONSTRUTORA FÊNIX EIRELI -R$ 4.665.207,66

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 13 de junho de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022
 Registro CGE Nº 22-00946-7

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022  (Obras de Construção de Pista 
para Caminhada com 756 metros de extensão e 2 metros de largura na cidade de Barra de Santa 
Rosa), que após análise detalhada nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da 
licitação em epígrafe, considera habilitadas as Empresas: SUPERJET SERVIÇO DE ENGENHARIA 
EIRELI, PLANENG ENGENHARIA LTDA, MATRIX CONSTRUTORA EIRELI, e UG CONSTRUTORA 
E SERVICOS EIRELI e inabilitada a empresa e KM ENGENHARIA LTDA descumpriu com o itens: 
10.4.subitem 10.4.1 “b”, “e” “e2” e.2 “e.2.2 (não apresentou Termos de abertura e encerramento do 
balanço patrimonial e deixou de apresenta DMPL e Notas explicativas) e 10.5 subitem 10.5.1.”b” 
( não apresentou Atestado(s) de capacidade técnico-operacional em obra de natureza idêntica)

Comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo do 
DER/PB 

João Pessoa, 13 de junho de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Agência Brasil teira Nacional de Habilita-
ção (CNH), o passaporte e a 
carteira de trabalho.

Até quinta-feira (16), o Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) 
divulgará os recursos do Fun-
do Especial de Financiamen-
to de Campanha que serão 
transferidos para os partidos 
realizarem as campanhas dos 
candidatos.

O primeiro turno será rea-
lizado no dia 2 de outubro, 
para escolha do presidente 
da República, de governado-
res, senadores, deputados fe-
derais, estaduais e distritais. 
Caso seja necessário o segun-
do turno para definição da 
disputa presidencial de go-
vernos estaduais, será em 30 
de outubro. Quem não tiver cadastrado as impressões digitais deverá apresentar o título ou outro documento

Foto: Marcello Casal Jr/Arquivo Agência Brasil

Prazo
A previsão de que até 

a próxima quinta-
feira, o Tribunal 

Superior Eleitoral 
divulge os recursos 
do Fundo Especial 

de Financiamento de 
Campanha que serão  

transferidos aos partidos

A Pró-Reitoria de Ensi-
no Médio, Técnico e Educa-
ção a Distância (PROEAD) 
da Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB), por meio 
da Comissão Permanente de 
Concursos (CPCon)  lançou 
editais de seleção destinados 
à contratação de professores 
e coordenadores de novos 
cursos em EaD pela Univer-
sidade Aberta do Brasil. A 
iniciativa é regulamentada 
pela Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes).

O processo seletivo sim-
plificado para professor for-
mador e coordenadores é 
destinada para os cursos de 
licenciatura em Geografia, 
Letras Português e Espanhol 
(dupla habilitação) e Histó-
ria.  A seleção tem por obje-
tivo destinar professores na 
condição de bolsistas para 
atuar no Programa Universi-
dade Aberta do Brasil (UAB), 
no âmbito da UEPB. As ins-
crições podem ser feitas ex-
clusivamente on-line, até 9 

de julho, por meio do endere-
ço eletrônico: https://cpcon.
uepb.edu.br/processo-sele-
tivo-proead-coordenadores
-e-professores/.

 Currículo lattes
Para realizar a inscrição 

o candidato deve realizar 
a leitura do respectivo edi-
tal, preencher integralmen-
te o formulário eletrônico 
de inscrição identificando a 
qual vaga estará concorren-
do, enviar o currículo lattes 
e documentos comprobató-
rios com  título “Seleção para 
Professor Formador EaD, ou 
Seleção para Coordenadores 
de Curso, no endereço ele-
trônico: proead@setor.uepb.
edu.br. Os documentos de-
vem ser enviados no forma-
to PDF.

O resultado final para 
professor formador será di-
vulgado no dia 29 de julho, 
enquanto o resultado para 
coordenador de curso será 
no dia 22 do mesmo mês, no 
site da CPCon.

UEPB abre processo 
seletivo para docentes

cursos ead

A minissérie “O Sumiço de 
Santo Antônio”, produção fic-
cional da TV UFPB, canal de 
televisão da Universidade Fe-
deral da Paraíba, será  exibi-
da no Canal 43.1 da TV UFPB, 
afiliada da TV Brasil, a partir 
de hoje. A minissérie tem seis 
episódios, que serão exibidos 
todos os dias desta semana, 
sempre às 11h30, até a próxi-
ma sexta-feira.

Gravada totalmente em ter-
ras paraibanas, a minissérie “O 
Sumiço de Santo Antônio” foi 
dirigida por Cely Farias e Va-
leska Picado, diretoras de Ar-
tes Cênicas da UFPB, e com a 
direção de fotografia de Niu-
tildes Batista, também servi-
dor da Instituição. A produ-
ção é resultado do projeto de 
extensão “Experiências Criati-
vas na TV”, que ofereceu ofici-
nas ao público interno e exter-
no da Universidade.

A ficção foi gravada en-
tre os anos de 2017 e 2019 nas 
cidades de Areia, Cabedelo, 
Conde, Duas Estradas e João 
Pessoa. E conta a história da 
pacata cidade fictícia de Vila 
Pequena, que por ter Santo 
Antônio como Padroeiro, tam-
bém é conhecida como “Cida-
de do Amor”. 

Na última sexta-feira (10), 
aconteceu, no auditório da Rei-
toria da UFPB, o lançamen-
to oficial da minissérie que é 
um marco na teledramatur-
gia paraibana, com a presença 
dos idealizadores do projeto, 
do elenco, técnicos, profes-
sores, artistas, do Diretor da 
TV UFPB, George Diniz e ser-
vidores dos quadros da TV 
UFPB, além de outros convi-

Estreia hoje, na TV UFPB, a minissérie de 
seis episódios “O Sumiço de Santo Antônio”

Minissérie

Terminou ontem o prazo 
para que os municípios atuali-
zassem as informações do Sis-
tema Nacional de Informações 
sobre Saneamento (SNIS). O sis-
tema traz informações referen-
tes a abastecimento de água, es-
gotamento sanitário, resíduos 
sólidos urbanos e águas plu-
viais e é uma ferramenta fun-

Termina prazo para cidades informarem 
seus dados sobre o saneamento básico

água e esgoto

Luciano Nascimento 
Agência Brasil

dados, entre os quais a secre-
tária de Cultura e Turismo da 
cidade de Duas Estradas, Flá-
via Rocha, e, representando a 
Secretaria de Estado da Cul-
tura da Paraíba, Bia Cagliani.

Segundo uma das dire-
toras, Valeska Picado, foram 
anos de produção, desde a 
concepção do projeto, orien-
tado pelo Prof. Everaldo Vas-
concelos, até a celebração do 
resultado coletivo que é o lan-
çamento da minissérie, a qual 
para ela foi um milagre. “Al-
guns diziam que estávamos 
loucos em ousar produzir 
uma minissérie em uma TV 
universitária, e acho que eles 
tinham razão; mas a igno-
rância da nossa loucura foi o 
combustível que nos levou a 
prosseguir”, afirmou.

Também diretora da mi-
nissérie, Cely Farias, que res-

saltou a importância da valo-
rização da cultura nordestina 
e paraibana.  

O reitor da UFPB, Prof. Val-
diney Gouveia, parabenizou a 
TV UFPB. “Somos a única TV 
universitária brasileira a pro-
duzir trabalho dessa nature-
za, minissérie”, destacou, atri-
buindo o feito aos servidores e 
a cada um que colaborou, de 
forma direta ou indireta.

Enredo
Na trama, a cidade se prepa-

ra para o momento mais impor-
tante do ano, as festividades do 
santo padroeiro, quando ocor-
re o primeiro crime registrado 
na delegacia local, o desapare-
cimento da imagem do santo, o 
que faz o Padre Francisco can-
celar não somente a festa como 
também o casamento do coro-
nel Apolinário com Linda Rosa, 

a filha do prefeito. Tudo resulta 
em uma investigação minucio-
sa e muita movimentação nas 
vidas dos moradores do peque-
no município.

A história une mistério, ro-
mance e humor no retrato da 
cultura nordestina. A produ-
ção contou com a participação 
de quase 200 pessoas, entre ato-
res, figuração, produtores, e res-
ponsáveis técnicos, dentre eles 
reconhecidos nomes do teatro 
e do cinema regional e nacio-
nal, e alguns desses nomes já 
confirmaram presença no even-
to de lançamento da minissé-
rie, como Zezita Mattos, atriz 
da produção e representante 
da Academia Paraibana de Ci-
nema; Everaldo Vasconcelos, 
Edilson Alves, Osvaldo Travas-
sos, Rosa Carlos, Mônica Mace-
do, Margarida Santos, den-
tre outros.

Na trama, a cidade fictícia de Vila Pequena é surpreendida pelo desaparecimento da imagem do santo

damental para o planejamento 
do saneamento básico no país, 
tanto para as instâncias fede-
rais como também para esta-
dos e municípios.

Inicialmente o prazo termi-
naria no dia 30 de maio, mas foi 
prorrogado até ontem pelo Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Regional (MDR). As informa-
ções do SNIS ajudam a orien-
tar a aplicação de investimen-
tos, a construção de estratégias 

de ação e o acompanhamento 
de programas e dos serviços de 
saneamento, que afetam dire-
tamente a qualidade de vida da 
população.

As informações que deve-
riam ser prestadas eram rela-
tivas ao ano de 2021. Os muni-
cípios que não atualizarem os 
dados no sistema ficarão ina-
dimplentes e terão bloqueados 
os acessos aos recursos federais 
para saneamento básico. 

Último diagnóstico
Dados do último diagnós-

tico do SNIS, de 2020, mos-
tram que, em relação ao abas-
tecimento de água, o índice de 
atendimento com redes de dis-
tribuição de água no país foi 
de 81,4%. 

Apenas nas áreas urbanas, 
o indicador sobe para 93,4%. 
Já o consumo médio per capi-
ta chegou a 152,1 litros diários 
por habitante.

Foto: Aline Lins



20   A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 14 de junho de 2022 EDIÇÃO: Marcos Pereira
EDITORAÇÃO: Joaquim IdeãoDiversidade

JUNHO VERMELHO

M
A

R
K

E
T

IN
G

 E
P

C

Mês de Incentivo à Doação de Sangue

Sangue do Braço,
Vida no Laço!

Cada bolsa de sangue tirada do braço, 
salva a vida de até quatro pessoas. 
São indivíduos que vão passar por 
procedimentos cirúrgicos, que sofreram 
alguma hemorragia grave ou que estão 
acometidos de anemia profunda.

Pode ser João, do seu trabalho, Maria, da 
sua rua. Pode ser seu pai, sua mãe, seu 
companheiro ou companheira. Pode ser 
seu filho ou filha. Pode ser você!
Doe, ajude e salve!

“Não é não, também no São João” será aberta amanhã, às 15h, com transmissão no YouTube e nas redes sociais

Governo e Reamcav lançam campanha
contra a importunação sexual

O Ministério do Meio Am-
biente vai promover, hoje, o I 
Seminário Nacional de Prote-
ção e Bem-estar de Cães e Ga-
tos – Ações e Perspectivas. O 
evento será realizado no audi-
tório do Ibama, em Brasília e 
tem o objetivo de discutir ini-
ciativas dos governos federal, 
estaduais e municipais, Poder 
Legislativo e entidades da so-
ciedade civil e do setor priva-
do relativas aos cuidados com 
esses animais. 

Segundo o ministério, o nú-
mero de cães e gatos maltrata-

dos, abandonados e em situa-
ção de vulnerabilidade cresceu 
muito durante a pandemia. A 
Organização Mundial da Saú-
de estima que existam cerca 
de 20 milhões de cães e 10 mi-
lhões de gatos soltos pelas ruas 
do país que, além de sofrerem 
maus-tratos, também podem 
transmitir doenças e afetar o 
meio ambiente.

No seminário, serão abor-
dadas propostas para contor-
nar o problema, como contro-
le populacional de cães e gatos 
por meio de castração em clí-
nicas ou unidades móveis, 
atenção veterinária em hos-

pitais, microchipagem, cam-
panhas de vacinação contra 
zoonoses, guarda responsá-
vel, incentivos para a adoção 
e formação de parcerias entre 
órgãos governamentais e abri-
gos e lares mantidos pela so-
ciedade civil.

 “Combater o problema é 
fundamental, mas, mais im-
portante ainda, é evitar que ele 
ocorra. Para isso, é preciso fa-
zer todo um trabalho de cons-
cientização de guarda respon-
sável”, diz Bernardo Broetto, 
chefe da Coordenação-Geral 
Nacional de Proteção e Defe-
sa Animal (CGPRO) do MMA.

Seminário Nacional vai debater 
maus-tratos de cães e gatos no país 

em brasília

Agência Brasil

Agência Brasil

Agência Brasil

n 

A Organização 
Mundial da 
Saúde estima 
que existam 
cerca de 20 
milhões de 
cães e 10 
milhões de 
gatos soltos 
pelas ruas 
do país

Foto: Edson Matos

O número de cães e gatos em situação de vulnerabilidade cresceu na pandemia

“Neste São João, vai ter 
muito forró… E vai ter res-
peito com as mulheres sim, 
senhor!” O recado do Gover-
no do Estado, por meio da 
Secretaria de Estado da Mu-
lher e da Diversidade Hu-
mana, e da Rede Estadual 
de Atenção às Mulheres Víti-
mas de Violência Doméstica 
e Sexual (Reamcav) será lan-
çado amanhã, às 15h, com 
a campanha oficial “Não é 
não, também no São João”, 
pelo canal do YouTube da 
Semdh e redes sociais. 

“Esta é a quarta edição 
da campanha e a tendência 
é massificar ainda mais a 
mensagem contra a impor-
tunação sexual das mulhe-
res, nas festas juninas, e em 
qualquer época do ano”, afir-
ma a secretária da Mulher e 
da Diversidade Humana, Lí-
dia Moura.

Segundo ela, o crime 
de importunação sexual, 
inserido no Código Penal 
em 2018, prevê pena de 1 a 
5 anos de detenção. “É um 
crime grave, mas é tão cor-
riqueiramente praticado que 
as pessoas não davam im-
portância. Quando o contato 
não é consentido (um beijo, 
um toque…) é crime e o cri-
me não tem gênero, não tem 
sexo, mas atinge, principal-
mente, mulheres, nós, que 
somos vítimas desse delito”, 
disse, mostrando a necessi-
dade da informação ser mas-
sificada na sociedade.

A campanha “Não é não, 
também no São João” é uma 
iniciativa da Reamcav e con-
ta com a adesão de municí-
pios paraibanos e de vários 
órgãos. Foram elaboradas 
peças de divulgação (ban-
ners, camisas, e material 
para redes sociais), que de-
vem ser reproduzidas pelos 
órgãos envolvidos.

Estão juntos na articu-
lação do movimento o Go-
verno do Estado, por meio 
das secretarias de Mulher 
e da Diversidade Humana 
(Semdh), Segurança e Defe-
sa Social (Seds), Polícia Civil, 
Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros; Ministério Pú-
blico da Paraíba; o Tribunal 
de Justiça (TJPB); a Defenso-
ria Pública; a Assembleia Le-
gislativa e a Federação das 
Associações dos Municípios 
da Paraíba (Famup).

O Ministério da Saúde 
lançou ontem iniciativas 
voltadas para o cuidado 
da saúde mental dos bra-
sileiros pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS). Entre elas, 
estão a Linha Vida (196), 
teleconsultas para o en-
frentamento dos impactos 
causados pela pandemia 
da Covid-19 e as Linhas de 
Cuidado para organizar o 
atendimento de pacientes 
com ansiedade e depressão. 

Ao todo, serão destina-
dos mais de R$ 45 milhões 

às ações. A Linha Vida, que 
atenderá pelo número 196, 
acolherá pessoas e fará o di-
recionamento, buscando a 
prevenção do suicídio e da 
automutilação.

 O projeto-piloto come-
çará pelo Distrito Federal, 
por um sistema de atendi-
mento multicanal. O ser-
viço vai funcionar 24 horas 
por dia, todos os dias da se-
mana.

Já o Projeto Teleconsul-
ta (telepsiquiatria e telete-
rapia) irá apoiar as pessoas 
que estão lidando com os 
impactos na saúde mental 

causados pela pandemia da 
Covid-19. Feito em parceria 
com a Associação Paulista 
para o Desenvolvimento da 
Medicina (SPDM), o objeti-
vo é ampliar a assistência 
de pessoas com transtorno 
mental leve, por meio de re-
cursos de teledicina. 

Serão disponibilizados, 
mensalmente, de forma on-
line, 12 mil teleconsultas de 
psicólogos e 6 mil telecon-
sultas de psiquiatras. 

Os serviços serão agen-
dados pelas equipes das 
Unidades Básicas de Saú-
de (UBS).

O Brasil tem mais um 
caso de varíola dos macacos 
diagnosticada. Na noite do 
último domingo, o Centro 
de Informações Estratégicas 
em Vigilância em Saúde do 
Rio Grande do Sul notificou 
uma ocorrência de “caso im-
portado” da doença.

O diagnóstico foi con-
firmado laboratorialmente, 
no domingo, pelo Institu-
to Adolf Lutz de São Paulo. 
Trata-se de um paciente re-
sidente em Porto Alegre, do 
sexo masculino, 51 anos, que 
viajou para Portugal, com 
retorno ao Brasil no dia 10 
deste mês.

“O paciente está em isola-
mento domiciliar, junto com 

os seus contatos, apresenta 
quadro clínico estável, sem 
complicações e está sendo 
monitorado pelas secretarias 
de Saúde do Estado e do Mu-
nicípio”, diz nota divulgada 
pelo Ministério da Saúde.

O ministério acrescen-
ta que “todas as medidas 
de contenção e controle fo-
ram adotadas imediatamen-
te após a comunicação de 
que se tratava de um caso 
suspeito de monkeypox [va-
ríola dos macacos, em in-
glês], com o isolamento do 
paciente e rastreamento dos 
seus contatos, tanto nacio-
nalmente quanto do voo in-
ternacional, que contou com 
o apoio da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa)”.

Casos no país
De acordo com o minis-

tério, no momento, o Brasil 
registra três casos confir-
mados, sendo dois em São 
Paulo e um no Rio Grande 
do Sul. Estão em investiga-
ção seis casos suspeitos. To-
dos seguem isolados e em 
monitoramento.

Ministério anuncia ações voltadas  
para a saúde mental da população

Brasil registra terceiro caso da doença 

pelo sus

varíola dos macacos

n 

O diagnóstico 
foi confirmado 
laboratorialmente, 
no domingo, pelo 
Instituto Adolf 
Lutz de São Paulo

n Lançamento da campa-
nha “Não é não também no 
São João”.

n YouTube da Semdh - 
https://youtu.be/Ov93C-
pH4u6Y

n Dia: Quarta-feira (15 de 
junho) Horário: 15h

Serviço

“Esta é a 
quarta edição 
da campanha 
e a tendência 
é massificar 
ainda mais 
a mensagem 
contra a 
importunação 
sexual das 
mulheres, 
nas festas 
juninas, e 
em qualquer 
época do ano

Lídia Moura
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A equipe da Associação Atlé-
tica da Pessoa com Deficiência da 
Paraíba (AAPD-PB) fez bonito na 
cidade de Campo Grande-MS e 
ficou com o título de campeã da 
terceira divisão do Campeonato 
Brasileiro de Basquete em Cadei-
ra de Rodas, garantindo presença 
na série B de 2023 da modalidade. 
O representante paraibano, que 
contou com o apoio do Governo 
do Estado, por meio da Secretaria 
de Estado da Juventude, Esporte 
e Lazer (Sejel), na final disputa-
da neste domingo (12), derrotou 
a ADDSG/Nova Escola, que é do 
Rio de Janeiro por 57 a 53. 

 Na trajetória, a AAPD-PB, que 
treina na Vila Olímpica Parahyba, 
venceu a ASSIPED/Pantanal, equi-
pe da casa, e também derrotou o 
Brasília Raptors, representante do 
Distrito Federal. Na terceira ro-

dada, foi a vez de bater a ADFAP, 
do Amapá, e na semifinal, elimi-
nou o All Stars Rodas Belém, do 
Pará. A competição é organiza-
da pela Confederação Brasileira 
de Basquete em Cadeira de Ro-
das (CBBC). 

  “A equipe está de parabéns, 
pois no meio de tantas equipes de 
vários estados brasileiros ficamos 
com o título de campeão e ainda 
com o acesso para a segunda di-
visão de 2023, é motivo de muita 
comemoração. E nessa conquista 
só temos de agradecer ao Gover-
no do Estado, que nos proporcio-
nou a vinda para competir aqui 
no Mato Grosso e sem essa ajuda 
seria difícil conseguir estar dispu-
tando esse Campeonato Brasilei-
ro”, disse o técnico Romero Souza. 

  “Esses paratletas são verda-
deiros vencedores e esse resulta-

do é mais um fato para a opinião 
pública ver o quanto a Paraíba é 
forte no para-desporto, pois ago-
ra subiram de divisão nacional. E 
o Governo do Estado com o ob-
jetivo de trabalhar pelo segmen-
to vem investindo e colhendo o 
fruto de resultados expressivos 
como este”, disse o secretário da 
Juventude, Esporte e Lazer, Ze-
zinho Botafogo. 

  O Campeonato Brasileiro de 
Basquete em Cadeira de Rodas 
teve início no dia 8 deste mês, 
com duração de cinco dias. Os 
atletas que compõem a AAPD-PB 
são: Valdimir de Paiva, Alex Viei-
ra, Alyson Miranda, José Soares, 
Leandro Rodrigues, Luan Ema-
nuel, Maurício Conceição, Erik 
Gabriel, Jovanio Souza, Joan Lu-
cas, Daniel Junior e Franswilla-
me Silva.

Com o apoio do Governo do Estado, a equipe da AAPD-PB consegue o acesso, em Campo Grande, para a Série B

Paraíba conquista o título brasileiro
basquete em cadeira de rodas

Foto: Divulgação/CBBC

Foto: Divulgação/CBBC

Time da Associação Atlética da Pessoa 
com Deficiência da Paraíba ganhou a 
terceira divisão na cidade de Campo 

Grande, em Mato Grosso do Sul

Atletas do time paraibano com o troféu e medalhas da disputa em MS

Espectros vence o São Bento com facilidade: 40 a 0
futebol americano

O João Pessoa Espectros venceu 
com facilidade o São Bento Snakes 
por 40 a 0 na primeira partida dis-
putada pelo Campeonato Brasilei-
ro de Futebol Americano, no últi-
mo domingo no município de São 
Bento, Sertão do estado. A próxima 
disputa do time da capital é contra o 
Jangadeiros, atual campeão da Copa 
Nordeste de Futebol Americano, no 
dia 17 de julho, no Sesi Cambona, 
em Maceió, às 15h.

Apesar de ter sido formado no 
ano passado, o time alagoano reú-
ne jogadores experientes, como ava-
lia o treinador do Espectros, Robson 
Sena. “Apesar de recente, muitos já 
jogaram em outros times de Ala-
goas. Então eles têm um nível técni-
co bom, o que vai proporcionar um 

desafio bom pra gente também”. O 
entrevistado disse ainda que fará 
testes e avaliações na próxima par-
tida. “Testar novas coisas, novas jo-
gadas, colocar mais gente pra jogar 
no nosso time e é isso, pretendemos 
sair com a vitória de lá também”. 

Jogo em São Bento
Os únicos representantes parai-

banos no Campeonato Brasileiro de 
Futebol Americano se enfrentaram 
no Estádio Municipal de São Bento, 
pela primeira rodada da Conferên-
cia Nordeste da competição. Os fan-
tasmas venceram todos os quartos, 
começando por 7 a 0. O segundo, en-
cerrou com 12 pontos para a equipe 
campeã que somou mais 18 nos dois 
quartos seguintes, vencendo com fa-
cilidade a equipe adversária. Para o 
técnico do São Bento Snakes, a der-
rota não pesou tanto. “Jogar contra 

os melhores do país é muito produ-
tivo sempre, porque você tira gran-
des aprendizados duelando contra 
os melhores. Então a gente sai feliz, 
não pelo resultado, mas pela opor-
tunidade de jogar contra esses caras 
e de começar o campeonato brasilei-
ro em casa, fazendo as coisas acon-
tecerem”. 

Já o próximo desafio do São Ben-
to Snakes é no dia 2 de julho, contra o 
Carrancas e Pernambuco. A partida 
acontece no Estádio Paulo Coelho, 
em Petrolina, às 18h. O time serta-
nejo, formado há seis anos, compe-
te no brasileiro pela primeira vez. 
“A expectativa para o segundo jogo 
é a mesma para todos os jogos, é ser 
competitivo. A gente quer fazer bons 
jogos contra todos os times, saben-
do que os outros são bem mais ex-
perientes. Queremos seguir fazen-
do bons jogos”, finalizou.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

O jogo entre 
João Pessoa 

espectros 
e São 

Bento foi 
disputado 
no Sertão 

paraibano, 
no Estádio 

“O Pedrão”, 
no último 
domingo
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A rodada do último fim 
de semana pelo Campeona-
to Brasileiro da Série C foi 
marcada por um sabor amar-
go para os clubes paraiba-
nos. Botafogo e Campinense 
sofreram derrotas de vira-
da, para Paysandu-PA e Ma-
naus-AM, respectivamente. 
Os times brigam em situações 
distintas na tabela da classifi-
cação. O Belo luta pela parte 
de cima da tabela, enquanto 
a Raposa tenta sair da zona 
de rebaixamento. Na próxi-
ma rodada, as duas equipes 
buscam a reabilitação. 

No sábado foi o Campi-
nense quem abriu a rodada 
10. O rubro-negro recebeu 
o Manaus-AM, no Estádio 
Amigão, em Campina Gran-
de, precisando vencer para 
se afastar da parte de baixo 
da tabela. Olávio até inaugu-
rou o placar na etapa inicial, 
mas ainda no primeiro tem-
po Claudinho empatou e nos 
acréscimos, do segundo tem-
po, Alvinho sacramentou a 
vitória dos visitantes.

“Nossos erros estão falan-
do mais alto e estamos sen-
do atingidos pelas derrotas. 
Como líder, transmito a insa-
tisfação do grupo a nosso tor-
cedor. Vamos trabalhar para 
tirar o clube dessa situação nas 
próximas rodadas”, comentou 
o goleiro Mauro Iguatu.

O resultado marcou a oi-
tava partida sem vitória, fez 
o Campinense estacionar nos 
nove pontos, cair para a 18ª co-
locação e, consequentemen-
te, entrar na zona de rebaixa-
mento. Na rodada 11, o clube 
visita o Confiança-SE, concor-
rente direto na parte de baixo 
da tabela, no próximo sába-
do (18), precisando da vitó-
ria para tentar sair da “zona 
da degola”.

Ao contrário do Campi-
nense, o Botafogo tem feito 
uma boa campanha e briga 
pelas primeiras colocações. 
No entanto, o alvinegro tam-
bém amargou uma derrota, 
de virada para o Paysandu-
PA, jogando como visitante, 
no domingo. O Belo abriu o 
placar com Leilson, ainda no 
primeiro tempo, mas na eta-
pa final Marlon marcou duas 
vezes, o segundo numa pe-
nalidade que originou a ex-

pulsão do goleiro Luís Car-
los para garantir a vitória do 
Papão da Curuzu, aos 41 mi-
nutos do segundo tempo e a 
liderança isolada da Série C, 
com 21 pontos.

Mesmo com um jogador a 
menos, o Belo esboçou uma 
reação, porém teve as ações 
freadas quando sofreu a ex-
pulsão de Anderson Rosa já 
nos acréscimos. Com  a der-
rota, o alvinegro se manteve 
na quarta colocação, com 17 
pontos, mas já vê os concor-
rentes pelo retrovisor. A di-
ferença para o Manaus-AM, 
nono colocado, primeiro clube 
fora da zona do G8, é de ape-
nas um ponto. 

Na rodada 10, o Botafo-
go recebe o Atlético-CE, no 
próximo domingo (19), em 
João Pessoa, para defender a 
sua permanência na zona de 
classificação dos oito clubes 
que avançam à fase seguin-
te da terceira divisão do fute-
bol nacional.

Série D
Pela disputa da rodada 9 

do Campeonato Brasileiro da 
Série D, neste último fim de 
semana, apenas um dos clu-
bes representantes do futebol 
paraibano conseguiu vencer. 
São Paulo Crystal e Sousa en-
traram em campo, pelo grupo 
3. No sábado, o tricolor empa-
tou no Almeidão com o Amé-
rica-RN - jogo modificado de 
local devido as más condições 
do gramado do Carneirão, co-
municado feito no final da noi-
te de sexta-feira - e o Sousa 
manteve viva as suas chan-
ces de classificação, após ba-
ter o Afogados da Ingazeira
-PE, fora de casa, e assumir a 
vice-liderança.

No sábado, o São Paulo 
Crystal recebeu o América-RN, 
no Estádio Almeidão, em João 
Pessoa. O clube perdia até os 
50 minutos da etapa final, mas 
o gol salvador de Isaías, em co-
brança de pênalti, evitou a der-
rota. O Caracará soma 11 pon-
tos, ocupa a sexta colocação e 
mesmo com o resultado, tem 
chances de classificação a cin-
co rodadas do fim da primeira 
fase da competição.

Precisando vencer para 
manter viva suas chances de 
avanço à segunda fase, o tri-
color de Cruz do Espírito San-
to joga como visitante, contra 
o lanterna Crato-CE, no pró-

Leilson marcou o gol do Botafogo na derrota de 2 a 1 para o Paysandu, domingo passado, em jogo disputado em Belém-PA

Foto: Talta Gouveia/Botafogo

Apenas o Sousa conseguiu vencer; Botafogo e Campinense foram derrotados e SP Crystal conseguiu um empate

Rodada ruim para times paraibanos
brasileiro

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

CLUBES  PG J V E D GP GC SG 
1o  Paysandu-PA  21 10 6 3 1 20 9 11 
2o  ABC-RN  20 10 6 2 2 12 6 6 
3o  Mirassol-SP  20 10 6 2 2 14 9 5 
4o  Botafogo-PB  17 10 5 2 3 10 8 2
5o  Figueirense-SC 17 10 4 5 1 13 9 4 
6o  Remo-PA  16 9 5 1 3 16 9 7 
7o  São José-RS  16 10 4 4 2 17 11 6 
8o  Ypiranga-RS  16 10 4 4 2 12 11 1
9o  Manaus-AM  16 10 4 4 2 7 6 1 
10o  Volta Redonda-RJ 13 9 4 1 4 15 11 4 
11o  Ferroviário-CE  12 10 4 0 6 8 10 -2 
12o  Vitória-BA  11 10 3 2 5 9 9 0 
13o  Botafogo-SP  11 9 3 2 4 12 13 -1 
14o  Altos-PI  10 10 3 1 6 11 16 -5 
15o  Floresta-CE  10 10 3 1 6 7 15 -8 
16o  Confiança-SE  10 10 2 4 4 5 9 -4 
17o  Aparecidense-GO 9 9 2 3 4 9 10 -1 
18o  Campinense-PB 9 10 2 3 5 6 11 -5 
19o  Atlético-CE  9 10 2 3 5 7 17 -10 
20o  Brasil-RS  6 10 1 3 6 5 16 -11

Classificação - Série C
ximo sábado (18), pela abertu-
ra da rodada 10. A partida está 
agendada para as 15h, no Está-
dio Mirandão, em Crato-CE.

O Sousa foi o único clube, 
entre os quatro, representan-
tes do futebol da Paraíba nas 
competições nacionais, que 
conseguiu vencer. No domin-
go, o volante Daniel Costa, 
marcou de pênalti, na segun-
da etapa, o gol que garantiu a 
vitória do Dinossauro, por 1 a 
0,  sobre o Afogados da Inga-
zeira-PE, mesmo jogando na 
casa do adversário. 

O resultado colocou o al-
viverde na vice-liderança iso-
lada, com 17 pontos. O clube 
também superou a pontuação 
da temporada passada e atin-
giu a sua melhor campanha 
na participação de uma pri-
meira fase da Série D, desde a 
implantação da nova fórmu-
la de disputa da competição.

“Conseguimos números 
expressivos entre todas as 
participações do clube na Sé-
rie D. Mas há cinco rodadas 
do fim dessa primeira fase, 
o nosso objetivo é continuar 
somando pontos. A próxima 

partida é mais uma oportu-
nidade de buscarmos um re-
sultado positivo, para conti-
nuarmos ganhando confiança 

para a sequência da competi-
ção”, comentou o treinador, 
Tardelly Abrantes. O Sousa 
agora vai buscar a liderança do 

grupo 3. No próximo domin-
go (19), o clube recebe o Icasa-
CE, às 16h, no Estádio Mari-
zão, em Sousa.

Um jogo para esquecer. Foi 
assim a estreia do Botafogo no 
Campeonato Brasileiro Femi-
nino Série A2. No último do-
mingo, as Belas receberam a 
equipe do Ceará-CE, no Es-
tádio Almeidão, em João Pes-
soa, pela rodada de abertura 
do grupo C e acabaram derro-
tadas por 5 a 0. Michele, duas 
vezes, Baiana, Aléxia (contra) 
e Dayane marcaram os gols 
da vitória, para as alvinegras 
cearenses. Na rodada 2, o Bo-
tafogo tenta a reabilitação con-
tra o UDA-AL, em Maceió, já o 
Ceará-CE faz o clássico contra 
o Fortaleza-CE.

A partida foi marcada pelo 
desequilíbrio físico e técnico 
entre as duas equipes. As Be-
las tiveram 30 dias de prepa-
ração para disputar a compe-
tição, manteve  o elenco base 

que ficou com o vice-campeo-
nato estadual. O Ceará teve 
pouco mais de três meses de 
preparação. Entrou na com-
petição com a base do elenco 
que parou nas quartas de fi-
nais da campanha passada da 
Série A2 e que conquistou o tí-
tulo estadual de 2022. 

O reflexo veio durante os 
noventa minutos, com as cea-
renses dominando e ditando 
o ritmo durante toda a parti-
da. Na primeira etapa, Miche-
le marcou duas vezes e Baia-
na ampliou, com todos os gols 
sendo marcados de cabeça. Na 
etapa final a volante, Alexia 
desviou cobrança de escan-
teio para o próprio gol e Da-
yana ainda aproveitou cruza-
mento de Jady para fechar o 
placar em 5 a 0.

“O primeiro jogo é sem-
pre o mais complicado, lógico 
que não esperávamos sair der-
rotadas, ainda mais da forma 

como foi.  Ainda temos muito 
que melhorar, a equipe passa 
por um momento de transi-
ção. Vamos tentar minimizar 
as falhas e buscar melhores 
condições para a próxima par-
tida”, comentou a treinadora, 
Gleide Costa.

Além do Ceará-CE, as Be-
las disputam a competição 
pelo grupo C ao lado de For-
taleza-CE e UDA-AL. A der-
rota na estreia e o empate de 0 
a 0, entre Fortaleza-CE e UDA
-AL, deixaram o Botafogo na 
lanterna do grupo. A rodada 
2 está agendada para o próxi-
mo fim de semana. As Belas 
jogam como visitantes, contra 
as meninas do UDA-AL, no sá-
bado (18), Maceió-AL.  

Na primeira fase da com-
petição, 16 times foram divi-
didos em quatro grupos, com 
quatro equipes cada. Classifi-
cam-se os dois primeiros de 
cada grupo para a 2a fase.

Belas do Belo estreiam com derrota para o Ceará, no Almeidão
futebol feminino

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

O time do Ceará dominou toda a partida e não encontrou dificuldades para chegar aos 5 a 0

Foto: Raniery Soares/cearasc.com
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Depois de 12 rodadas no 
Campeonato Brasileiro da 
Série B, o Vasco segue em-
balado e é o único invicto 
na competição com seis vi-
tórias e seis empates, ocu-
pando a terceira posição 
com 24, quatro a menos que 
o líder Cruzeiro e um a me-
nos do segundo colocado, o 
Bahia. Com um gol de Ge-
túlio, no primeiro tempo, o 
Vasco derrotou o Cruzeiro, 
no Maracxanã, perante um 
público de 58.659 pagantes, 
o sétimo maior do Brasil em 
2022 e o primeiro na Série 
B. O maior público regis-
trado foi o empate sem gols 
entre Flamengo x Palmei-
ras, pela 4ª rodada do Bra-
sileirão, também disputado 
no Maracanã. Na ocasião, 
64.816 torcedores pagaram 
ingresso para assistir ao 
jogo. Na 13a rodada, que 
se inicia hoje com o jogo 
entre Bahia e Chapecoen-

58.659
 Público pagante 

recorde da 
Série B de 2022 
e o sétimo do 
ano no Brasil. 
O maior ainda 
é Flamengo x 

Palmeiras, com 
64.816

Cruz-maltino tem seis vitórias e seis empates na competição e volta a jogar no próximo sábado contra o Londrina

Vasco é o único invicto na Série B
Brasileiro

International Board decide manter o 
número de substituições no futebol

cinco por jogo

se, às  19h, na Arena Fonte 
Nova, o time cruz-maltino 
só vai atuar no próximo sá-
bado, diante do Londrina, 
no Estádio do Café, às 16h. 
O Londrina é o 10o coloca-
do com 15 pontos. O Vasco 
hoje é um time organizado. 
Após um Campeonato Ca-
rioca irregular, a equipe se 

encaixou na Série B. Come-
çou pela defesa, que sofreu 
apenas cinco gols e se por-
tou bem contra adversários 
grandes, como Bahia, Grê-
mio e Cruzeiro, quando não 
foi vazada. Nas últimas ro-
dadas, ainda com Zé Ricar-
do e posteriormente com 
Emílio Faro, o setor ofensi-

vo evoluiu e apresentou um 
repertório maior. Essa boa 
campanha mostra o quanto 
o grupo de jogadores e a co-
missão técnica estão imbuí-
dos no firme propósito de 
devolver o clube à primeira 
divisão do futebol brasilei-
ro após dois anos seguidos 
na Série B.

Foto: Gilvan de Souza / CRF
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Curtas
Botafogo-PB repudia atos
de vandalismo de torcida

Em nota oficial, distribuída no domingo passa-
do, o Botafogo lamentou o vandalismo proporcio-
nado pela torcida do América-RN, no jogo diante 
do São Paulo Crystal, no Almeidão, e repudiou o 
fato da organizada da equipe de Natal ter acesso 
ao material da Império Alvinegro, ateando fogo 
em bandeiras dentro do estádio. “Não bastasse o 
ato covarde e irresponsável, atingiram também a 
nossa marca, macularam o nosso escudo, um ato 
que não será tolerado. O Botafogo Futebol Clube 
sempre manteve uma relação cordial no campo 
institucional com o América-RN, relação esta que 
fica prejudicada diante do exposto. O Botafo-
go presta sua irrestrita solidariedade à Torcida 
Organizada Império Alvinegro, que desde 2004 
carrega a missão de fazer pulsar a arquibana-
cada sombra do Estádio Almeidão, se dedicando 
exclusivamente ao papel de torcer, empurar nos-
sos atletas”, diz um trecho da nota do clube.

Marcelo se despede do 
Real e nega aposentadoria

Marcelo se despediu, emocionado, do Real 
Madrid, ontem, após 15 anos e muitos troféus. 
Tratado como lenda pelo próprio clube, o lateral-
brasileiro é o jogador mais vitorioso da história da 
equipe espanhola, superando o ídolo Paco Gento, 
e disse que, aos 34 anos, não planeja sua apo-
sentadoria. “Não tenho pensado em me aposen-
tar, acho que ainda posso jogar e bem. Por causa 
do amor que tenho pelo Real, não acho que seja 
um problema jogar contra o time. Se um dia tiver 
que fazer isso, sou muito profissional e o Real me 
ensinou que estou preparado para tudo o que 
vier”, afirmou. Sem espaço no time titular, Marce-
lo tem seu contrato encerrado neste mês. Desde 
que deixou o Fluminense em 2007 para reforçar 
o Real, ganhou 25 taças, sendo cinco troféus da 
Liga dos Campeões, seis do Campeonato Espa-
nhol, quatro Mundiais e duas Copas do Rei. Nas 
546 partidas pelo time merengue, fez 38 gols.

Manchester City oficializa
a contratação de Haaland

O atacante norueguês Erling Haaland teve 
a sua contratação oficializada pelo Manchester 
City, ontem. O jogador de 21 anos, que ganhou 
status de estrela atuando pelo Borussia Dort-
mund nas últimas duas temporadas europeias, 
assinou até 2027 com a equipe inglesa.“Este 
é um momento de orgulho para mim e para a 
minha família. Eu sempre acompanhei o City e 
amei fazer isso nas últimas temporadas”, disse 
Haaland, em entrevista ao site oficial do clube. 
“Quero fazer gols, ganhar troféus e evoluir como 
jogador “. -Segundo a imprensa britânica, a 
contratação de Haaland gira em torno de 60 e 75 
milhões de euros (entre R$ 325 e 406 milhões). Ao 
lado do meio-campista belga Kevin De Bruyne, o 
atacante deve receber o maior salário do elenco 
comandado por Pep Guardiola, com vencimen-
tos semanais no valor de 375 mil libras (R$ 2,3 
milhões).

FIA negocia o retorno do
GP da África do Sul de F-1

A Fórmula 1 quer voltar para a África do Sul. A 
categoria está em negociação aberta e que pode 
ser efetivada nas próximas semanas. Ontem, o 
chefe da F-1, Stefano Domenicali, está em visita 
ao país africano para tentar acelerar a conversa, 
já visando ao calendário de 2023. Na agenda do 
dirigente, uma reunião com os representantes 
do Circuito de Kyalami, nos arredores da capital 
Johanesburgo. De acordo com uma fonte ouvida 
pela agência de notícias The Associated Press, 
o acordo está encaminhado, mas ainda não foi 
fechado entre as partes. Domenicali embarcou 
rumo à África do Sul logo após o GP do Azer-
baijão, disputado na capital Baku, no domingo, 
vencido por Verstapen. Ainda não há informações 
sobre os valores envolvidos na negociação - a 
categoria não costuma fechar acordos com os 
países por menos de US$ 20 milhões (cerca de R$ 
100 milhões) por ano.

Agência Estado

A International Football 
Association Board (Ifab, si-
gla em inglês), órgão res-
ponsável por determinar as 
regras do futebol, anunciou, 
ontem, que as cinco subs-
tituições para cada equipe 
durante os jogos serão per-
manentes. A medida pas-
sa a valer a partir do dia 1o 
de julho.

A mudança na quantida-
de de alterações nas parti-
das foi anunciada pela Ifab 
durante a 136a Assembleia 
Geral Anual, em Doha, no 
Catar, sede da Copa do 
Mundo. Gianni Infantino, 
presidente da Fifa, disse, 
porém, que a regra não está 
confirmada para o Mundial 
deste ano.

O aumento de três para 
cinco alterações passou a 
valer em 2020, quando a 
pandemia da Covid-19 eclo-
diu e os calendários foram 
adaptados com um grande 
número de jogos para com-
pensar os meses de confi-
namento. Em outubro do 
ano passado, integrantes da 
Ifab deram a opção para as 
ligas aprovarem ou não a 
mudança.

A medida já havia sido 
prorrogada até 31 de dezem-
bro deste ano após “análise 
global do impacto atual da 
covid no futebol”, segundo a 
entidade. A Premier League, 
responsável por organizar o 

Campeonato Inglês, havia 
voltado a aplicar somente as 
três alterações, mas já havia 
confirmado a volta das cin-
co mudanças na temporada 
2022/23. No Brasileirão, as 
cinco mudanças ainda estão 
em vigor para os treinadores 
durante os jogos.

Anteriormente, a Inter-
national Board já havia au-
torizado o aumento de 23 
para 26 atletas a serem re-
lacionados para uma parti-
da, aumentando o número 
máximo de reservas de 12 
para 15. Com a mudança, os 
técnicos das seleções pode-
rão convocar 26 jogadores, 
e não mais 23, para a Copa 
do Catar.

Impedimento 
Outro ponto debatido na 

assembleia em Doha é a apli-
cação da detecção semiauto-
mática do impedimento, que 
a Fifa planeja adotar a partir 
da Copa do Catar - quatro 
anos após o VAR, assisten-
te de vídeo, dar as caras no 
Mundial da Rússia. De acor-
do com Infantino, a avalia-
ção da tecnologia “continua” 
e é “muito satisfatória” até o 
momento.

“Nossos especialistas vão 
examinar antes de decidir se 
utilizaremos ou não no Mun-
dial”, comentou Infantino. 
O ex-árbitro Pierluigi Colli-
na, responsável pelo apito no 
jogo do pentacampeoanto da 

seleção brasileira, em 2002, e 
atualmente no cargo de pre-
sidente da Comissão de Ár-
bitros da Fifa, declarou ter 
“confiança” sobre o uso da 
tecnologia na Copa.

A adoção da marcação 
semiautomática de impedi-
mentos tem como objetivo 
dar mais agilidade às parti-
das e diminuir o tempo de 
checagem do VAR. O sistema 
é baseado em câmeras usa-
das para exibição das parti-
das na televisão, assim como 
em câmeras específicas, que 
determinam a posição exa-
ta dos jogadores no grama-
do, permitindo assinalar de 
maneira mais ágil qualquer 
irregularidade.

Clubes vão continuar a fazer cinco substituições por jogo e o número de reservas aumenta para 15

Liderados por Nenê, o 
Vasco segue brilhando na 
Série B e caminhando 
para retornar à Série A
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Obituário

Ronaldo Magela
10/6/2022 – Aos 73 anos, em João 
Pessoa (PB), em decorrência de uma 
leucemia. Desportista, ex-presidente 
da Federação Paraibana de Futsal 
e funcionário aposentado da Caixa 
Econômica Federal (CEF). Também 
foi jogador de futebol de salão.

Merton Douglas Ferreira
Vieira de Sousa
9/6/2022 – Aos 43 anos, em Boa 
Vista (RR). Piloto paraibano da 
cidade de Patos morreu na queda 
do helicóptero quando sobrevoava 
um garimpo clandestino. Ele deixa 
três filhos.

Jéssica Maiara Sousa Diniz
10/6/2022 – Aos 26 anos, em Jericó, 
no Sertão da Paraíba, vítima de 
homicídio. Técnica em Enfermagem 
foi morta por dois homens em uma 
motocicleta, com vários disparos de 
revólver em frente de casa, no bairro 
Jericozinho. A polícia está investigando e não 
descarta possibilidade de feminicídio.

Aforismo
“A morte é doce 

para quem a 
vida é amarga.”

Tommaso 
Campanella

Fo
to

: W
ik

ip
éd

ia

EDIÇÃO: Jorge Rezende
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

Ao lado esquerdo do 
Cemitério de Pocinhos, no 
Agreste paraibano, a 162 qui-
lômetros de João Pessoa, nove 
cruzes adornam um túmu-
lo, lembrando o que foi de-
nominado de ‘Chacina do Sí-
tio Gavatá’ ou ‘Chacina dos 
Nove’, uma história macabra 
de amor – registrada há mais 
de 71 anos, ocorrida no dia 12 
de fevereiro de 1951 –, forja-
da não de carinho nem pai-
xão, mas no âmbito de uma 
história nebulosa, seguida de 
rastro sangrento.

Arlindo França, o acusa-
do de matar a golpes de faca 
(ou facão) nove pessoas da 
família de sua ex-noiva, pas-
sou quase 30 anos no Presídio 
Estadual do Roger, na capital 
paraibana, e nunca admitiu e 
nem confessou a autoria do 
crime. Ao ser libertado, sus-
tentou a mesma versão de ne-
gativa da autoria delituosa. E 
ninguém pode desmenti-lo, 
porque as leis brasileiras já o 
consideram quite com a Justi-
ça e, como o episódio aconte-
ceu há mais de sete décadas, 
os anais da polícia e da Jus-
tiça rotulam esse caso com o 
carimbo de “arquivado”.

“Raro é o adulto ou crian-
ça nascida em Pocinhos, de 

60 anos para cá, que lembre 
o terror em que a popula-
ção rural do município vi-
veu naquela época”, decla-
ra um nonagenário policial 
civil, que lembra a tragédia, 
mas pede reservas sobre seu 
nome. Nos poucos blogs exis-
tentes na região do Compar-
timento da Borborema, cons-
tam registros com poucas 
informações, que conduzem 
os leitores a uma dedução 
trivial e a muitas perguntas 
sem resposta.

Informações fracionadas, 
colhidas no Blog do Martins 
– O Gari Poeta, escritas pe-
los jornalistas Ubiratan Cir-
ne e Romero Andrade, aju-
dam bastante nas pesquisas, 
juntamente com os informes 
que, aos poucos, são publica-
dos pela internet, fazendo-se 
uma pesquisa no YouTube. 
Por outro lado, uma testemu-
nha contemporânea do crime 
decifrou as principais chara-
das dessa história, revelando 
o nome da família assassina-
da – inclusive as pessoas que 
morreram, o do delegado da 
época, Cícero Andrade, e as 
fotos dos cadáveres.

Para dançar forró
A primeira surpresa para 

os leitores atuais foi que, des-
de a década de 1950, quando 
o narcotráfico ainda era “ape-

nas uma lenda” na Paraíba, 
a chacina do Sítio Gravatá 
continua sendo considerada 
a maior que já aconteceu até 
hoje no estado. É o que afir-
ma o Blog do Martins – O 
Gari Poeta. Morreram nove 
pessoas da mesma família. 
Escapou apenas um, Arlin-
do Januário, um dos mais ve-
lhos, que, no momento do cri-
me, havia saído para dançar 
forró.

E foi na volta de Arlindo 
– que coincidentemente ti-
nha o mesmo nome do su-
posto assassino –, que a cena 
do crime surgiu em sua crua 
realidade, provocando des-
maios em experientes agri-
cultores, que acompanha-
ram a polícia para ajudar na 
remoção dos cadáveres. Pre-
so no dia seguinte ao crime, 
Arlindo França foi retirado 
de Pocinhos, para evitar seu 
linchamento, segundo publi-
cou o jornal O Dia, de Curiti-
ba, no Paraná, em 20 de feve-
reiro de 1951, oito dias depois 
da chacina.

Edmilson Rodrigues do 
Ó, morador do Sítio Águas 
Pretas, na área vizinha à cha-
cina, ao relembrar o caso em 
29 de outubro do ano passado 
disse que estava no chafariz 
público de Pocinhos, quan-
do viu os policiais em cima 
de um caminhão se dirigin-

do para o Sitio Gravatá. “Mi-
nutos depois, um amigo meu, 
Manoel Paulo, exaltado, con-
tou a história pra gente, na-
quela trágica segunda-feira 
de 12 de fevereiro de 1951. No 
mesmo instante, os sinos da 
matriz começaram a repicar”.

Sangue na pá
De acordo com Edmilson 

do Ó, na casa do Sítio Grava-
tá as paredes estavam man-
chadas de sangue e o sangue 
do piso parecia tão coagula-
do que um homem apanha-
va tudo com a pá. Era João 
Peru, avô de Romero Andra-
de, um dos autores que leva-
ram informações deste crime 
para o Blog de Martins – O 
Gari Poeta.

“Corri para o amontoado 
de gente, subi na grade do 
caminhão e vi a cena horrí-
vel: os nove cadáveres deita-
dos na carroceria, com as ca-
beças viradas para o norte. O 
tenebroso quadro da casa das 
nove vítimas comoveu muito 
os presentes a ponto de todos 
chorarem, porque alguns ca-
dáveres estavam seriamen-
te mutilados”. A negativa de 
Arlindo ainda levou a polícia 
a investigar a tese de latrocí-
nio, porque a família Januá-
rio guardava algumas econo-
mias em casa.

Embora Arlindo não te-

Acusado de matar, a golpes de facão, nove pessoas da família de sua ex-noiva, passou quase 30 anos no Presídio do Roger

‘Chacina dos Nove’ completa 71 anos
CRIME E MISTÉRIO

Billel Benhammouda
10/6/2022 – Aos 24 anos, em 
Douaouda, na Argélia, em acidente 
de carro. Meia argelino estava 
acompanhado de um amigo, 
que também morreu. O acidente 
aconteceu um dia depois dele 
defender a seleção do seu país e marcar um 
dos gols da vitória por 3 a 0 contra o República 
Democrática do Congo, no Torneio Quatro 
Nações.O jogador jogava pelo o USM Alger, da liga 
local. Nesta temporada, atuou 30 vezes, marcou 
sete gols e deu quatro assistências.

Wellington Lourenço e filha (?)
10/6/2022 – Aos 24 anos e 
aos 3 anos, na Rodovia PB-
065, em Mataraca (PB), em 
acidente com motocicleta. 
Pai e filha morreram após a 
motocicleta ser atingida por 
um micro-ônibus. Eles moravam na zona rural de 
Mamanguape (PB). A mãe da menina ficou ferida.

Fotos: Redes Sociais

Julee Cruise
9/6/2022 – Aos 65 anos, em 
decorrência do lúpus (doença 
autoimune). Cantora que ficou 
marcada por suas participações 
na série ‘TwinPeaks’ (1990-1991), 
como a artista que se apresentava 
no The Roadhouse, ponto de encontro para vários 
personagens.

Alice Fernandes da Silva
9/6/2022 – Aos 51 anos, no Rio de 
Janeiro (RJ), assassinada. Diarista 
paraibana foi encontrada morta 
em um apartamento no bairro do 
Flamengo, onde trabalhava há 20 
anos no imóvel de Marta Lopes, de 
77 anos, que também teve o corpo carbonizado após 
um incêndio no mesmo local. As duas foram mortas 
por dois pintores que trabalhavam no local.

Foto: Arquivo Pessoal

Antônio Pereira de Almeida
Filho (Tonito Almeida)
10/6/2022 – Natural de Boa Vista, 
na Paraíba, era advogado e ex-
procurador-geral de Justiça do 
estado do Amapá.

Hilton Gouvêa 
hitongoveia@gmail.com

Cooper Noriega
9/6/2022 – Aos 19 anos, em Los 
Angeles, nos Estados Unidos, 
de causa ainda indefinida. 
Influenciador digital foi encontrado 
inconsciente em um estacionamento 
de um shopping. Ele era um produtor 
de conteúdo muito popular no TikTok, com cerca de 
1,7 milhão de seguidores.

Foto: TikTok

nha admitido, as evidências 
do crime estavam contra ele, 
que foi noivo de Socorro, 22 
anos, uma das moças da fa-
mília. Ela teria recebido con-
selho dos pais, Bartolomeu 
Januário e Maria da Costa, 
para acabar com o noivado – 
o motivo dessa decisão não 
foi explicado, mesmo exis-
tindo uma versão de que So-
corro estava gostando de ou-
tro, daí ter acabado o namoro.

As investigações poli-
ciais levantaram que, Arlin-
do França, parecendo con-
formado, não disse nada e até 
fingiu indiferença. Mas conti-
nuou, aparentemente, se rela-
cionando bem com a família 
da ex-noiva. Certa tarde, ao 
passar pelo Sítio Gravatá, foi 
convidado por Bartolomeu 

para jantar. Aceitou. Antes de 
sair, Arlindo, sorrateiramen-
te, teria ido a uma dependên-
cia da casa da ex-noiva e dei-
xou a taramela da janela “em 
falso”, provavelmente para fa-
cilitar sua abertura em tempo 
oportuno.

No início da madrugada 
do dia seguinte, ele teria en-
trado por essa janela e ma-
tado todos com um objeto 
cortante (faca, machado ou 
facão?). Pela manhã, ao retor-
nar de um forró, abrir a porta 
da casa e notar a cena de san-
gue, Arlindo Bartolomeu viu, 
com seus olhos aterrorizados, 
os cadáveres de José (25 anos), 
Hilda (10), Juliana (16), Barto-
lomeu e Maria (os pais da fa-
mília), Iraci (8), Evita (11), Ja-
nuário e Josefa.

Imagem: Reprodução

Jornal O Dia, de Curitiba, publicou a história ocorrida na Paraíba

Aderivaldo Batista da Silva e
José Suerdo de Freitas Santos
10/6/2022 – Aos 33 anos e aos 
46 anos, na zona rural de 
Monteiro (PB). Aderivaldo foi 
esfaqueado por José Suerdo. Os 
dois estavam bebendo em um 
bar quando houve um desentendimento. Após 
matar Aderivaldo, José Suerdo foi morto por 
espancamento e pauladas por outras pessoas 
que estavam no local.

Foto: Reprodução

Edival Cassimiro de Sousa
12/6/2022 – Aos 79 anos, 
em Itaporanga (PB). Morreu 
carbonizado dentro de casa no 
bairro Miguel Morato. Ele possuía 
dificuldade de locomoção e, 
no momento do incêndio, não 
conseguiu sair da residência. Era natural da 
cidade de Santana dos Garrotes (PB) e estava no 
município visitando familiares. O incêndio pode ter 
sido provocado por um ventilador ligado átomada.

Foto: Reprodução

Luís Fernando Souza
10/6/2022 – Aos 47 anos, em Viamão 
(RS), em decorrência de esclerose 
lateral amiotrófica (ELA). Era ex-
jogador de futebol revelado pelo 
Internacional (RS) em 1994.

Foto: Arquivo Pessoal

Marcone Carneiro Brito
11/6/2022 – Aos 60 anos, em Patos 
(PB), assassinado. Serralheiro foi 
morto a tiros em casa, no Conjunto 
Geralda Medeiros. O caso está 
sendo investigado pela polícia.

Foto: Paraíba Notícia

Foto: Patosonline
Foto: Patosonline

Foto: Uol Esporte

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação Foto: Redes Sociais
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2022

OBJETO: Contratação de empresa ou pessoa física, para execução dos serviços de transporte 
escolar, destinado a rede de ensino municipal, junto a Secretaria de Educação deste município. A 
Pregoeira convoca o comparecimento dos participantes: GILVAN SILVA DO NASCIMENTO; JOSE 
WILSON SANTOS; JOSEVALDO ALVES DA SILVA; LUIZ DA SILVA LEITE; PAULO CESAR TAVARES 
CONSERVA; TEREZINHA BEZERRA DA SILVA DE PONTES, para continuidade dos trabalhos, 
que será realizado no dia 27 de junho de 2022 às 14:00 horas. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Araçagi - PB, 13 de junho de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e obser-
vado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00002/2022, que obje-
tiva: Credenciamento de pessoas físicas e jurídicas para o fornecimento de hortifrutigranjeiros 
destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias deste Município; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: LINDEVAL DE OLIVEIRA 
BEZERRA - R$ 127.316,40; VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 - R$ 
127.316,40.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Credenciamento de pessoas físicas e jurídicas para o fornecimento de hortifru-
tigranjeiros destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias deste Município. 
FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Aroeiras: 02.080–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / 02080.12.306.2009.2020 
– SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA / 02080.12.361.2009.2021 – DESENVOLVI-
MENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL / 02080.12.365.2009.2023 – DESENVOLVI-
MENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL / 02.040–SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL/ 02040.08.244.2006.2008 – AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS 
CARENTES / 02050.08.244.2006.2009 – ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL / 02050.08.244.2006.2038 – ATIVIDADES OPERACIONAIS DO 
C.R.E.A.S / 02050.08.244.2006.2055 – MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SO-
CIAL BÁSICA / 02050.08.244.2006.2056 – MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS / 
02050.08.244.2006.2068 – MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL 
/02.060–SECRETARIA DE SAUDE / 02060.10.301.2010.2011 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E 
SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE / 02060.10.302.2011.2012 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL / 02060.10.302.2011.2019 – SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI – FINANCIAM 
MUNICIPAL /02.070–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ 02070.10.301.2010.2013 – AÇÕES E 
SERVIÇOS DE SAÚDE – FNS/SUS / 02070.10.302.2011.2015 – MANUTENÇÃO DO HOSPI-
TAL MUNICIPAL – FNS/MAC/ 02070.10.301.2010.2070 – MANUTENCAO DAS ACOES DO 
COVID–19/ 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS/ 3.3.90.30.06.00 GENE-
ROS ALIMENTICIOS / 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / 3.3.90.32.00.00 
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00130/2022 - 
01.06.22 - VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 - R$ 127.316,40; CT Nº 
00131/2022 - 01.06.22 - LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA - R$ 127.316,40.

AVISO DE CONTINUÇÃO DE SESSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022

A Prefeitura Municipal de Boqueirão/PB, por meio de suaPregoeira, TORNA PÚBLICO para 
conhecimento dos representantes legais das empresas: CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAG-
NOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI - CNPJ: 21.976.041/0001-98; L A BARBOSA JUNIOR EIRELI 
- CNPJ: 33.575.088/0001-29,que fará realizar no dia 15 de junhode 2022, às 10:00 horas, na sala 
da Comissão de Licitação,sessão para dar continuidade ao julgamento da licitação na modalidade 
Pregão Presencial nº 00012/2022, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. Informamos que a presença dos representantes 
legais é de fundamental importância para a continuidade dos fatos. CONTATOS/COMUNICAÇÃO: 
Av. Trinta de Abril, 45 - Centro - Boqueirão - PB, (83) 3391–2318, no horário das 08horas às 12horas, 
ou através do e-mail: cplboqueirão@gmail.com. 

Boqueirão - PB, 13 de Junho de 2022
CRYSTIANE GOMES BEZERRA

Pregoeira Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00056/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaoca-
bedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE RADIOCOMUNICADORES 
PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 30 de 
Junho de 2022. Início da fase de lances: 09:15 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 007/17; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 13 de Junho de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00060/2022
A Pregoeira Substituta comunica aos interessados que o Pregão Eletrônico nº 00060/2022 cujo 

objeto é, Contratações de empresa especializada na prestação de serviços de administração e ge-
renciamento da frota de veículos próprio, veículos a disposição e locados, máquinas e equipamento 
do MUNICÍPIO DE CABEDELO, marcado para o dia 23 de Junho de 2022 às 09:00 horas fica adiado 
para o dia 30 de Junho de 2022 às 08:30 horas . Motivo: Ponto facultativo em razão das festividades 
juninas. de acordo com o Decreto Municipal nº 37, de 13 de Junho de 2022. 

Telefone: (083) 3250-3222 / E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br
Cabedelo - PB, 13 de Junho de 2022

Bárbara Rodrigues Soares
Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00058/2022
A Pregoeira Substituta comunica aos interessados que o Pregão Eletrônico nº 00058/2022 cujo 

objeto é, Aquisição Utensílios p/ Copa e Cozinha visando atender as necessidades das diversas 
secretarias do município de Cabedelo, marcado para o dia 22 de Junho de 2022 às 09:00 horas 
fica adiado para o dia 04 de Julho de 2022 às 09:00 horas . Motivo: Ponto facultativo em razão das 
festividades juninas. de acordo com o Decreto Municipal nº 37, de 13 de Junho de 2022. 

Telefone: (083) 3250-3222 / E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br
Cabedelo - PB, 13 de Junho de 2022

Bárbara Rodrigues Soares
Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
CONVOCAÇÃO 2º COLOCADO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00003/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA 
QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO – PADRÃO FNDE (2021) NO DISTRITO 
DE TAMBOR ZONA RURAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS –PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos 
a seguinte empresa para no prazo de 03 (TRÊS) 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: M L Dantas Construcoes Eireli - CNPJ 04.328.497/0001-
22. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite 
Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 35581050.

Cachoeira dos Indios - PB, 10 de Junho de 2022
ALLAN SEIXAS DE SOUSA

Prefeito

AME SAÚDE – CONS. INTER. DE SAÚDE DOS MUN. DO ALTO SERTÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Barão do Rio Branco, S/N - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:00 horas do dia 30 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 Pessoa Juridica especializada 
na prestação de serviços de exames diversos por imagem como: Ressonância,Tomografias, Ul-
tra–Sonografias diversas destinada às atividades do AME – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO. 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 009/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35314814. E-mail: 
amesaudecz@gmail.com. Edital: https://amesaude.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Cajazeiras - PB, 13 de Junho de 2022
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN10002/2022
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 IN10002/2022, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DEMANDADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CARAÚBAS/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOILTO 
GONCALVES DE BRITO - R$ 28.000,00.

Caraúbas - PB, 02 de Maio de 2022
WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA

Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2022
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 IN00002/2022, 
que objetiva: SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIIO DE CARAÚBAS/PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOILTO GONCALVES DE BRITO – ME - R$ 48.000,00.

Caraúbas - PB, 02 de Maio de 2022
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº. 20101/2019 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS. 
CONTRATADO: COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI-
-ME. FUNDAMENTAÇÃO: CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO INICIAL, C/C O ART. 57, § 1º, 
INCISO V DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO DO TERMO 
ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (DISTRITO BARREIRAS), CONFORME CONTRATO 1038272-
55/2017/MINISTÉRIO DO ESPORTE, POR 10 (DEZ) MESES A PARTIR DE 10 DE JUNHO DE 
2022. DATA DA ASSINATURA: 09 DE JUNHO DE 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIIO DE CARAÚBAS/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Caraúbas: 02.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GERAL 04.122.0003.2005 – MANTER AS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 
3.3.90.35.01 – Serviços de Consultoria. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caraubas e: CT Nº 40201/2022 - 02.05.22 - 
JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME - R$ 48.000,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DEMANDADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. FUN-
DAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN10002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Caraúbas: 01.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.3011.3003 – MANTER A 
GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 500 – Recursos não Vinculados de 
Impostos 3.3.90.35.01 – Serviços de Consultoria 600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos 
do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde 3.3.90.35.01 – Serviços de Consultoria. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Caraubas e: CT Nº 40201/2022 
- 02.05.22 - JOILTO GONCALVES DE BRITO - R$ 28.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO - VALOR

CONTRATO Nº. 20801-2021 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS. 
HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 26.836.842/0001-71. FUNDAMENTAÇÃO: CLÁU-
SULA TERCEIRA DO CONTRATO, C/C O §1º DO ART.65 DA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES. OBJETO DO TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO DO VALOR DO CONTRATO ACIMA, 
NO VALOR DE R$ 77.137,93 (setenta e sete mil, cento e trinta e sete reais e noventa e três cen-
tavos), TOTALIZANDO R$ 232.157,65 (duzentos e trinta e dois mil, cento e cinquenta e sete reais 
e sessenta e cinco centavos)PERFAZENDO UM ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 49,76% 
DO VALOR INICIAL CONTRATADO, QUE TEM COMO OBJETO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 
E.M.E. I.E.F JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS: 10 DE 
JUNHO DE 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para confecções de cestas básicas para distribuição 

com pessoas carentes do município de Casserengue/PB, para o exercício de 2022. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00004/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022 – RECURSOS PRÓ-
PRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE (RECURSOS ORDINARIOS) = 20.060 – SECRETARIA 
DE ASSISTENCIA SOCIAL – 08.244.0006.2030 – ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 – MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Casserengue e: CT Nº 00068/2022 - 03.06.22 - MARIA ALBERTINA SILVA 
SANTOS LTDA - R$ 67.796,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para as secretarias da administração e ao Fundo 

Municipal de saúde do município de Casserengue/PB, para o exercício de 2022. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00005/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022 – RECURSOS PRÓ-
PRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE/FEDERAIS (RECURSOS ORDINARIOS/ RECEITA 
DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO/ RECEITA DE IMPOSTOS 
E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO SUS/ 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNAS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Casserengue e: CT Nº 00069/2022 - 
03.06.22 - EDVALDO BEZERRA DA COSTA - R$ 70.653,60; CT Nº 00070/2022 - 03.06.22 - MARIA 
ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA - R$ 45.461,50; CT Nº 00071/2022 - 03.06.22 - ADRIANO DE 
SOUZA LOUREIRO 02889460495 - R$ 650,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

João Queiroga, 18 - Centro - Caturité - PB, às 10:00 horas do dia 30 de Junho de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 
B NO MUNICIPIO DE CATURITÉ–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33451073. E-mail: licitacaturite@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caturité - PB, 13 de Junho de 2022
HELDER FRANCISCO NUNES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro Oficial torna público a licitação na 

modalidade Pregão Eletrônico Nº 018/2022 (Processo Administrativo Nº 142/2022). Objeto: Contra-
tação de uma pessoa jurídica para prestar o fornecimento parcelado de material de expediente de 
uso diário, para as diversas Secretarias. Data prevista para realização da sessão eletrônica: Será 
no dia 27 de junho de 2022. Hora prevista para o início da sessão eletrônica: Será às 14h:00min. 
(quatorze horas). Local previsto para realização da sessão eletrônica: www.portaldecompraspublicas.
com.br. Tipo de julgamento: Menor preço ofertado por item. Fonte de recursos: 1500.0000 Recursos 
não Vinculados de Impostos; 1500.1001 Recursos não Vinculados de Impostos-MDE; 1500.1002 
Recursos não Vinculados de Impostos-ASPS; 1551.0000 Transferências de Recursos do FNDE 
referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE); 1569.0000 Outras Transferências de 
Recursos do FNDE; 1550.0000 Transferência do Salário - Educação; 1570.0000 Transferências 
do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação; 
1631.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres 
vinculados á Saúde; 1600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Sus provenientes 
do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. Dotação: 
Previstos no QDD/2022. Repartição/setor interessado: Diversas secretarias. Cópia do edital: http://
www.coremas.pb.gov.br; http://www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coremas-PB, 13 de junho de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro
 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022

A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro Oficial torna público a licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico Nº 019/2022 (Processo Administrativo Nº 143/2022). Objeto: Con-
tratação de uma pessoa jurídica para prestar o fornecimento parcelado de material de gráfico de 
uso diário, para as diversas Secretarias. Data prevista para realização da sessão eletrônica: Será 
no dia 28 de junho de 2022. Hora prevista para o início da sessão eletrônica: Será às 08h:00min. 
(oito horas). Local previsto para realização da sessão eletrônica: www.portaldecompraspublicas.
com.br. Tipo de julgamento: Menor preço ofertado por item. Fonte de recursos: 1500.0000 Recursos 
não Vinculados de Impostos; 1500.1001 Recursos não Vinculados de Impostos-MDE; 1500.1002 
Recursos não Vinculados de Impostos-ASPS; 1551.0000 Transferências de Recursos do FNDE 
referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE); 1569.0000 Outras Transferências de 
Recursos do FNDE; 1550.0000 Transferência do Salário - Educação; 1570.0000 Transferências 
do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação; 
1631.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres 
vinculados á Saúde; 1600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Sus provenientes 
do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. Dotação: 
Previstos no QDD/2022. Repartição/setor interessado: Diversas secretarias. Cópia do edital: http://
www.coremas.pb.gov.br; http://www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coremas-PB, 13 de junho de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022

A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro Oficial torna público a licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico Nº 020/2022 (Processo Administrativo Nº 144/2022). Objeto: Con-
tratação de uma pessoa jurídica para prestar serviço parcelado na realização de exames médicos 
laboratoriais, visando atender a demanda da diária da Secretaria de Saúde. Data prevista para 
realização da sessão eletrônica: Será no dia 28 de junho de 2022. Hora prevista para o início da 
sessão eletrônica: Será às 14h:00min. (quatro horas). Local previsto para realização da sessão 
eletrônica: www.portaldecompraspublicas.com.br. Tipo de julgamento: Menor preço ofertado por 
item. Fonte de recursos: 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos; 1500.1002 Recursos 
não Vinculados de Impostos-ASPS; 1631.0000 Transferências do Governo Federal referentes a 
Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Saúde; 1600.0000 Transferências Fundo a 
Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações 
e Serviços Públicos de Saúde. Dotação: Previstos no QDD/2022. Repartição/setor interessado: 
Diversas secretarias. Cópia do edital: http://www.coremas.pb.gov.br; http://www.tce.pb.gov.br; https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coremas-PB, 13 de junho de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 1º ADITIVO DE VALOR

AO CONTRATO Nº 151/2021
Inexigibilidade Nº 008/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Guedes 

Serviços Médicos Odontológico Ltda, Cnpj: 41.700.962/0001-30. Considerando, que a vigência 
do contrato vai até 31/12/2022; Considerando, que o valor total contratado foi para um período 
de 12 (doze) meses; Considerando, que até a presente data não foi convocado os concursados; 
Considerando, que a atual gestão tão logo faça as devidas nomeações dos candidatos aprovados, 
o contrato oriundo deste procedimento licitatório será imediatamente distratados. Desta forma fica 
para fazer face aos pagamentos pelos serviços prestados fica acrescentado o valor total de R$ 
108.000,00 (cento e oitenta mil reais). Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que 
não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: Irani A. da Silva (Prefeito) e Sr. Carlos 
Eduardo Guedes da Silva (Pela contratada). 

Coremas-PB, 02 de maio de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DO 2º ADITIVO DE VALOR
AO CONTRATO Nº 152/2021

Inexigibilidade Nº 008/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Ruan José 
Ribeiro Pordeus Garrido Eireli-EPP, CNPJ: 37.288.500/0001-80. Considerando, que a vigência 
do contrato vai até 31/12/2022; Considerando, que até a presente data não foi convocado os con-
cursados; Considerando, que a atual gestão tão logo faça as devidas nomeações dos candidatos 
aprovados, o contrato oriundo deste procedimento licitatório será imediatamente distratados. Desta 
forma fica para fazer face aos pagamentos pelos serviços prestados fica acrescentado o valor total 
de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais 
que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: Irani A. da Silva (Prefeito) e o Sr. 
Ruan José Ribeiro Pordeus Garrido (Pela contratada). 

Coremas-PB, 02 de maio de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DO 2º ADITIVO DE VALOR
AO CONTRATO Nº 153/2021

Inexigibilidade Nº 008/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Ruan José 
Ribeiro Pordeus Garrido Eireli-EPP, CNPJ: 37.288.500/0001-80. Considerando, que a vigência 
do contrato vai até 31/12/2022; Considerando, que até a presente data não foi convocado os con-
cursados; Considerando, que a atual gestão tão logo faça as devidas nomeações dos candidatos 
aprovados, o contrato oriundo deste procedimento licitatório será imediatamente distratados. Desta 
forma fica para fazer face aos pagamentos pelos serviços prestados fica acrescentado o valor total 
de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais 
que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) 
e Sr. Ruan José Ribeiro Pordeus Garrido (Pela contratada). 

Coremas-PB, 02 de maio de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DO 2º ADITIVO DE VALOR
AO CONTRATO Nº 154/2021

Inexigibilidade Nº 008/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Ruan José 
Ribeiro Pordeus Garrido Eireli-EPP, CNPJ: 37.288.500/0001-80. Considerando, que a vigência 
do contrato vai até 31/12/2022; Considerando, que até a presente data não foi convocado os con-

cursados; Considerando, que a atual gestão tão logo faça as devidas nomeações dos candidatos 
aprovados, o contrato oriundo deste procedimento licitatório será imediatamente distratados. Desta 
forma fica para fazer face aos pagamentos pelos serviços prestados fica acrescentado o valor total 
de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais). Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais 
que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: Irani A. da Silva (Prefeito) e Sr. 
Ruan José Ribeiro Pordeus Garrido (Pela contratada). 

Coremas-PB, 02 de maio de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DO 2º ADITIVO DE VALOR
AO CONTRATO Nº 250/2021

Inexigibilidade Nº 013/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Julianna Adi-
juto Pereira de Oliveira-ME, CNPJ: 43.167.663/0001-08. Considerando, que a vigência do contrato 
vai até 01/10/2022; Considerando, que até a presente data não foi convocado os concursados; 
Considerando, que a atual gestão tão logo faça as devidas nomeações dos candidatos aprovados, 
o contrato oriundo deste procedimento licitatório será imediatamente distratados. Desta forma fica 
para fazer face aos pagamentos pelos serviços prestados fica acrescentado o valor total de R$ 
105.000,00 (cento e cinco mil reais), pelos os 30 (trinta) plantões nos próximos 06 (Seis) meses, 
para fazer face aos pagamentos pelos serviços prestado. Ficam ratificadas todas as demais cláu-
sulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: Irani A. da Silva 
(Prefeito) e Sra. Julianna Adijuto Pereira de Oliveira (Pela contratada). 

Coremas-PB, 02 de maio de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DO 2º ADITIVO DE VALOR
AO CONTRATO Nº 251/2021

Inexigibilidade Nº 013/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Julianna Adi-
juto Pereira de Oliveira-ME, CNPJ: 43.167.663/0001-08. Considerando, que a vigência do contrato 
vai até 01/10/2022; Considerando, que até a presente data não foi convocado os concursados; 
Considerando, que a atual gestão tão logo faça as devidas nomeações dos candidatos aprovados, 
o contrato oriundo deste procedimento licitatório será imediatamente distratados. Desta forma fica 
para fazer face aos pagamentos pelos serviços prestados fica acrescentado o valor total de R$ 
36.000,00 (trinta e seis mil reais), para fazer face aos pagamentos pelos serviços prestados. Ficam 
ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo 
aditivo. Partes: Irani A. da Silva (Prefeito) e Sra. Julianna Adijuto Pereira de Oliveira (Pela contratada). 

Coremas-PB, 02 de maio de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00033/2022
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 DV00033/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA MINSTRAR CURSO 
PROFISSIONALIZANTE DE LÍGUA INGLESA, DESTINADO A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE 
PUBLICA DE ENSINO DE CUITÉ DE MAMANGUAPE; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: PEDRO DE OLIVEIRA VERAS NETO 25126121472 - R$ 39.000,00.

Cuité de Mamanguape - PB, 13 de Junho de 2022
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
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 DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA “GILVAN ERNANDES”, 
PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 23 E 29 DE JUNHO DE 2022, POR OCA-
SIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: GILVAN FERNANDES DOS SANTOS 09219679426 - R$ 2.200,00.

Cuité de Mamanguape - PB, 13 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 IN00010/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO 

ARTÍSTICA “GILVAN ERNANDES”, PARA SE APRESENTAR EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 
23 E 29 DE JUNHO DE 2022, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posterio-
res. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Cultura e Turismo. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 13/06/2022.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00011/2022
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 IN00011/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA “ZÉ RAMALHO” PARA ABRILHANTAR A 
PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICIPIO 
DE ESPERANÇA – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
JERIMUM PRODUCOES E PROMOCOES S/S LTDA - R$ 220.000,00.

Esperança - PB, 07 de Junho de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
TOMADA DE PREÇO 00004/2022

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO.
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Esperança/PB. Torna público aos inte-

ressados que a Licitação na modalidade Tomada de Preços 00004/2022, destinado a Contratação 
de Empresa para Execução de Serviços de Construção de uma Creche com Capacidade para 100 
(cem) Crianças, com Base no Programa Paraíba Primeira Infância na Comunidade de São Miguel, 
Município de Esperança-PB, será REVOGADA em função de parecer técnico emitido pelo setor de 
ENGENHARIA, o qual verificou erros na planilha orçamentária, os quais podem gerar problemas 
futuros, sendo assim, o setor de engenharia irá fazer as devidas correções para futura publicação. 
Os autos do processo licitatório, encontram-se com vistas franqueada aos licitantes na sala da CPL 
do Município de Esperança/PB ou pelo e-mail esperanca.pb.certames@gmail.com.

Esperança/PB, 13 de junho de 2022.
Nobson Pedro de Almeida

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00011/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO 

ARTISTICA “ZÉ RAMALHO” PARA ABRILHANTAR A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JU-
NINAS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA – PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: 
Secretaria de Comunicação, Eventos e Turismo. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 07/06/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 

08:30min (horário de Brasília) do dia 23 de Junho de 2022, através do site https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br/  , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição 
por compra de veciulos para melhor atender as necessidades de Educação, mediante edital e seu 
termo de referência e conforme demanda remanescentes. Recursos previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 020/2007 e demais legislações 
vigentes. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: licitacaocplguarabira@gmail.com e www.comprasnet.gov.br.

Guarabira - PB, 10 de Junho  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Junho de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Patrulha Mecanizada e 
Implementos Agrícolas para atender as necessidades da Prefeitura de Gurinhém PB, nos termos 
da proposta n.º 032016/2021. 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 003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. Edital: https://www.
gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurinhém - PB, 10 de Junho de 2022
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2022
A Prefeitura Municipal de Gurjão – PB, por meio de seu Pregoeiro abaixo transcrita, TORNA PÚ-

BLICO que o pedido de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2022, que 
tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES 
POR IMAGEM tempestivamente interposto pela empresa Gama Serviços de Diagnósticos por Imagem 
Ltda. - EPP, inscrita no   CNPJ sob o nº 23.871.427/0001-60, foi analisado e julgado PROCEDENTE, 
conforme Ata de Julgamento constante nos autos do Processo. Considerando a necessidade de 
alteração no Edital que afeta diretamente a elaboração das propostas, data de abertura da referida 
licitação prevista para o dia 14/06/2022 às 11:00 horas, fica adiada para o dia 28/06/2022; às 09h:30min, 
no mesmo local originalmente previsto. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, 
situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba ou no site: www.tce.pb.gov.
br. Maiores informações através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão – PB, 13 de junho de 2022.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua pregoeira, vem por meio deste tornar público para 

conhecimento dos interessados, o resultado de Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022, 
com o seu objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A DIVERSAS SECRE-
TARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. Conforme especificação do edital. Sendo consideradas 
HABILITADAS as empresas: GALVAO MAGAZINE LTDA - Valor: R$ 52.011,66; INGRID DANTAS DA 
COSTA VIEIRA 71332130445 - Valor: R$ 111.456,50; JOANA DARC COSTA AFREU - Valor: R$ 5.442,50; 
NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - Valor: R$ 17.114,00; PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA - 
Valor: R$ 26.992,38; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - Valor: R$ 6.938,20.

Ibiara - PB, 10 de junho de 2022.
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Pregoeira Oficial

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.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 material 
permanente - ar condicionado, eletrodomésticos, eletrônicos e equipamentos diversos. Abertura 
da sessão pública: 10:00 horas do dia 01 de Julho 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; Decreto Municipal nº 275/21; 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, 13 de Junho de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de material de expediente diversos. 
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 04 de Julho 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; Decreto Municipal nº 275/21; 
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, 13 de Junho de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 09:00 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: Aquisição parcelada de medicamentos diversos, inclusive 
injetáveis e psicotrópicos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 266/21; Decreto Municipal nº 275/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 13 de Junho de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV010/2022
O Prefeito do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Ratificar o processo da Dispensa de Licitação nº DV010/2022 (Processo Administrativo 
Nº 045/202), que objetiva: Contratação direta de uma pessoa jurídica especializada para prestar de 
serviços de mão de obra mecânica em veículos da linha pesada da frota de veículos deste municí-
pio, Obs.: Os mesmos serviços deveram ser prestados na sede do município, conforme termo de 
referência; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos correspondente, a qual 
sugere a contratação da pessoa jurídica: Damiao Rodrigues Porto-ME, CNPJ: 43.851.463/0001-70. 
Localizada no Sitio Quixaba, Zona Rural do município de Livramento-PB, com o valor mensal de R$ 
3.500,00 (três mil e quinhentos reais), perfazendo o valor total de R$ 25.500,00 (quarenta e nove 
mil e oitocentos reais). Publique-se e cumpra-se.

Livramento-PB, 13 de junho de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV011/2022

O Prefeito do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, Resolve: 
Ratificar o processo da Dispensa de Licitação nº DV011/2022 (Processo Administrativo Nº 046/2022), 
que objetiva: Contratação direta de uma pessoa jurídica para prestar o fornecimento parcelada de pão 
salgado tipo francês, pão tipo doce e bolo tipo fofo diversos sabores, para atender a demanda das diversas 
Secretarias deste município, conforme termo de referência; com base nos elementos constantes da 
Exposição de Motivos correspondente, a qual sugere a contratação da pessoa jurídica: Clodomir Meira 
de Brito-ME, CNPJ: 18.541.772/0001-04. Rua Presidente Joao Pessoa, Nº 111, Centro, Livramento-PB, 
com o valor total de R$ 49.800,00 (quarenta e nove mil e oitocentos reais). Publique-se e cumpra-se.

Livramento-PB, 13 de junho de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV012/2022

O Prefeito do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve: Ratificar o processo da Dispensa de Licitação nº DV012/2022 (Processo Administrativo 
Nº 047/2022), que objetiva: Contratação direta de uma pessoa jurídica para prestar o fornecimento 
parcelada de pão salgado tipo francês, pão tipo doce e bolo tipo fofo diversos sabores, para atender 
a demanda das diversas Secretarias deste município, conforme termo de referência; com base nos 
elementos constantes da Exposição de Motivos correspondente, a qual sugere a contratação da 
pessoa jurídica: CRA Produções & Serviços Ltda, que em 20/01/2020 após a 1ª alteração passou a 
ser chamada sob o nome de APS Serviços & Organização de Eventos Eireli, que em 10/05/2021 após 
a 5º alteração passou a ser chamada sob o nome de K E Serviços Organização de Eventos Eireli, 
CNPJ nº 10.973.009/0001-32, Rua Maria Helena Batista, Nº 12, Centro, Flores-PE, com o valor total 
de R$ 53.799,00 (cinquenta e três mil, setecentos e noventa e nove reais). Publique-se e cumpra-se.

Livramento-PB, 13 de junho de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
A Prefeitura de Livramento-PB, vem através do Presidente da CPL torna público para os interessa-

dos o resultado do julgamento das propostas de preços, referente a Tomada de Preços Nº 004/2022, 
onde tem como objeto a contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na 
Pavimentação em paralelepípedo da Rua Felix José de Farias - Estaca 0,00  a Estaca 6,00 + 1,71 
m, Estaca 6,00 + 1,71 m a Estaca 10,00 + 15,90m, Rua Horácio José de Souza, conforme Contrato 
de Trabalho Nº 1075344-46/2021-CAIXA. Vejamos a seguir: Licitante com a proposta analisada pela 
engenharia, classificada e vencedora: 1º) lugar: Torres e Andrade (21.933.413/0001-07), com o total 
de R$ 219.921,81. Licitantes com as propostas classificadas e perdedoras: 2º) lugar: Construtora 
Dois Irmão (40.485.838/0001-37), com o valor total de R$ 227.300,02; 3º) lugar: Jhonatan Andrade 
(34.955.075/0001-48), com o total de R$ 227.600,18; 4º) lugar: Torre Construção (29.050.310/0001-
00), com o total de R$ 243.382,57; 5º) lugar: ELF Teixeira (17.560.794/0001-40), com o total de R$ 
250.350,89; 6º) lugar: A Casa Construções (20.256.412/0001-02), com o total de R$ 254.654,64; 
7º) lugar: Somos Construções (35.042.630/0001-03), com o total de R$ 256.481,21; 8º) lugar: Meta 
Construções (45.000.475/0001-16), com o total de R$ 260.471,06; 9º) lugar: Covale Construções 
(11.170.603/0001-58), com total de R$ 269.392,83; 10º) lugar: Parayba - F. Costa (37.325.870/0001-
40), com o total de R$ 269.608,64; 11º) lugar: Ventura & Leite (37.261.300/0001-34), com o total de 
R$ 277.951,01; 12º) lugar: Ultra Soluções (37.566.790/0001-87), com o total de R$ 289.540,76; 12º) 
lugar: Motiva Construções (31.381.604/0001-59), com o total de R$ 289.540,76. Licitante: Mendon-
ça e Silva (31.094.999/0001-09), descumpriu os itens: 9.6 e 9.13 do edital. Motivo: A validade da 
proposta está de 30 (trinta) dias; Licitante: CRV Construções (07.609.311/0001-00), descumpriu os 
itens: 9.3 e 9.13 do edital. Motivo: A rubrica constante nas folhas da proposta e planilhas não está 
identifica a quem pertence; Licitante: Projemaq Construções (21.784.773/0001-86), descumpriu os 
itens: 9.3 e 9.13 do edital. Motivo: O responsável técnico não assinou todas as folhas das Planilhas 
de quantitativos e preços e da Composição de Custos Unitários. As peças citadas neste julgamento 
poderão ser acessadas através: livramento.pb.gov.br/licitações. Local/E-mail exclusivo para recursos: 
Sala da CPL no horário das 08h:00 às 12h:00min nos dias úteis, ou www.pmllicitacoes@gmail.com. 

Livramento-PB, 10 de junho de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2022, que objetiva: Serviços de Locação de veículos, 
conforme termo de referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FABIO 
HALESON DE ALMEIDA FERNANDES EIRELI - R$ 83.860,00; MARCELO PEREIRA DINIZ - R$ 34.993,00.

Logradouro - PB, 10 de Junho de 2022
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Serviços de Locação de veículos, conforme termo de referência. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / 
OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 2022 ELEMENTO DE DESPESA 
3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Logradouro e: 
CT Nº 00110/2022 - 10.06.22 - FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES EIRELI - R$ 83.860,00; 
CT Nº 00111/2022 - 10.06.22 - MARCELO PEREIRA DINIZ - R$ 34.993,00.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2022
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar público o resultado de 

julgamento de proposta de habilitação do Pregão Presencial nº 00025/2022, cujo objeto Contratação 
de empresa especializada para os serviços adesivagem, confecção de placas de impressão digital 
com acabamento em alumínio, acrílico com impressão, impressão digital em lona, banners, placa 
de vidro temperado com alongador em inox e impressão digital, estrutura metálica revestida de 
ACM e estrutura em metalon revestido em ACM alumínio composto com instalação no local. Tem 
como vencedora JONATHAS DE ARAÚJO LEITE - -ME inscrito no CNPJ Nº 12.670.936/0001-09, 
com o valor global de R$ 177.650,00 (cento e setenta e sete mil seiscentos e cinquenta reais).

Pedra Branca-PB, 13 de Junho de 2022.
SEVERINO LUIZ DE CALDAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, DE FORMA PARCELADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 11 de Julho de 2022. Início da fase de lances: para 
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.
br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Picuí - PB, 14 de Junho de 2022
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 06 
de Julho de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇO OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E SALGADINHOS, PARA 
EVENTOS, REUNIÕES E CONFERÊNCIAS REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE 
FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, 
CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 005/06; Decreto Municipal nº 125/14; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: 
pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br.

Picuí - PB,13 de Junho de 2022
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONS-
TRUÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 
DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 06 
de Julho de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Picuí - PB, 13 de Junho de 2022
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA
AVISO DE CONTINUIDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2022 SRP
AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 
PÚBLICO e CONVOCA aos interessados para a abertura de envelopes de propostas de preços e 
continuidade do certame abaixo descrito PREGÃO PRESENCIAL nº. 010/2022 SRP, do tipo “Menor 
Preço”, cujo objeto é  o sistema de registro de Preços para: sistema de registro de preços para 
aquisição de eventual Cesta Básica destinadas a Doação para as Famílias Carentes do Município. 
Data: 17/06/2022 às 11h30min (Horário Local). No Setor de Licitações da Prefeitura de Puxinanã, 
à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB, no horário de expediente. Outras infor-
mações pelo cml.puxinana@gmail.com.

Puxinanã, 13 de junho de 2022.
GISLEY MORAIS SOUTO

 Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2022, que objetiva: Con-
tratação De Empresa De Engenharia, Para Executar Obra Civil Pavimentação Asfáltica No Centro 
Do Município De Riachão De Bacamarte – PB – SICONV: 912502 – CONTRATO: 1075555–30 – 
Ministério do Desenvolvimento Regional; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: MAC CONSTRUTORA EIRELI - R$ 1.593.914,96.

Riachao do Bacamarte - PB, 13 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 Pavimentação 
Asfáltica No Centro Do Município De Riachão De Bacamarte – PB – SICONV: 912502 – CONTRA-
TO: 1075555–30 – Ministério do Desenvolvimento Regional. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preços nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riachao do Bacamarte: 
20.09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – 15 451 1016 1009 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMEN-
TAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS - 15 451 1016 1038 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 
E LOGRADOUROS PÚBLICOS - 15 451 2090 1054 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
ASFALTO - OD RIACHÃO DO BACAMARTE - 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES – SICONV: 
912502 – CONTRATO: 1075555-30 - Ministério do Desenvolvimento Regional.. VIGÊNCIA: até 
13/04/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e: CT Nº 
00065/2022 - 13.06.22 - MAC CONSTRUTORA EIRELI - R$ 1.593.914,96.

PREFEITURA DE SANTA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de creche com capacidade 

para 50 crianças, com base no Programa Paraíba Primeira Infância, conforme plano de trabalho 
e projeto básico.   

TIPO: MENOR PREÇO.
DATA DA ABERTURA: 01/07/2022 - HORÁRIO: 11:30 HORAS.
Legislação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Muni-

cipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, Av. Vinte e Nove de Abril, 96 - Centro 
- Santa Inês - PB.

Santa Inês - PB, 10 de junho de 2022.
RAIMUNDO PEREIRA S. JUNIOR

Presidente de comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022

A Prefeitura Municipal de Santa Inês/PB, torna público que estar realizando licitação sob moda-
lidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para fornecimento 
parcelado de pneus, câmaras e protetores, para atender as necessidades de todas as Secretarias 
do Município de Santa Inês - PB, conforme descrição e quantidades constantes no edital e Termo 
de Referência. Data e horário do recebimento das propostas: até às 09:25 horas do dia 30/06/2022. 
Data e horário do início da disputa: 09:30 horas do dia 30/06/2022. Recursos: previstos no orça-
mento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Lei Nº 8.666/1993 e 
subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo 
de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal, das 
08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Av. 29 de abril, 96, Centro, Santa Inês - PB.

Santa Inês - PB, 10 de Junho de 2022
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Constitucional do Município de Santa Luzia, Estado da Paraíba, usando de suas atribui-
ções legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e suas 
atribuições posteriores, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a CONCORRÊNCIA N° 00001/2022, 
cujo objeto é contratação de empresa especializada para dar continuidade a construção de escola 
na Zona Urbana - Escola 12 salas - Padrão FNDE, no Município de Santa Luzia/PB, através do 
Termo de Compromisso PAR Nº. 202002870-1/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 
consoante julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação, em favor da empresa: EJAL 
ENGENHARIA LTDA, CNPJ N° 09.603.358/0001-83, com o valor total de R$ 4.628.576,34 (quatro 
milhões, seiscentos e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

Santa Luzia-PB, 13 de junho de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

CONCORRÊNCIA N° 00001/2022
Convocamos a empresa EJAL ENGENHARIA LTDA, CNPJ N° 09.603.358/0001-83, para, no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 64 da Lei 8.666/93 e alterações posterio-
res, comparecer a esta sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, Estado da Paraíba, CNPJ nº 
09.090.689/0001-67, na sede temporária da Prefeitura Municipal, na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro 
Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP 58.600-000 e assinar o contrato que 
tem como objeto contratação de empresa especializada para dar continuidade a construção de escola 
na Zona Urbana - Escola 12 salas - Padrão FNDE, no Município de Santa Luzia/PB, através do 
Termo de Compromisso PAR Nº. 202002870-1/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 
de acordo com as especificações contidas na CONCORRÊNCIA N° 00001/2022 e seus anexos.

Santa Luzia-PB, 13 de junho de 2022.
Jonas Pereira de Andrade 
Presidente da CPL/PMSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022
REPUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas/PB, torna público que está realizando a 
Republicação do  Edital do Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada em serviços de confecção de prótese dentária para atender o programa do Governo 
Federal “Brasil Sorridente” para o município de São José de Espinharas/PB. Data e horário do início 
da disputa: 09:30 horas do dia 28/06/2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. LOCAL: Portal 
de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Motivo: 
devido pedido de esclarecimento. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura 
Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Praça Bossuet Wanderley, 61 
- Centro - São José de Espinharas – PB.

São José de Espinharas - PB, 13 de junho de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Orcine 

Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 30 de Junho de 2022, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa de engenharia civil, destinadas 
a execução de construção de uma CRECHE com capacidade para 100 crianças no Bairro da Agrovilla 
no município de sapé, de acordo com o termo de convênio N°461 da secretaria de estado da educação 
e da ciência e tecnologia. 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: cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 05 de Maio de 2022
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 

Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 09:30 horas do dia 01 de julho de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços de engenharia 
para Construção de uma Creche 1ª Infância Tipo A, no Município de Serraria/PB, conforme espe-
cificações do Projeto, Planilhas, Memorial Descritivo e Termo de Referência em anexos. 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) 3275–1040. Edital: http://www.serraria.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Serraria - PB, 10 de Junho de 2022
MARICELIO DOS SANTOS BATISTA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 09:30 horas do dia 06 de Julho de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa 
Especializada, no ramo de construção civil para empreitada de uma creche padrão tipo A integra 
paraiba. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3685–1073. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://
sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Sertãozinho - PB, 13 de Junho de 2022
MARIA ELENITA BATISTA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
Aviso de Licitação Deserta e Nova Sessão

Pregão Presencial Nº 054/2022
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que o procedimento licitatório na 

modalidade Pregão Presencial nº 054/2022, cujo objeto versa quanto Aquisição parcelada de material 
específico tipo Massa Asfáltica Instantânea Fácil a Granel (CBUQ Concreto Betuminoso Usinado a 
Quente), com transporte incluso, para suprir as necessidades do município de Sousa/PB, realizada em 
13 de junho de 2022 as 09:00Hs restou DESERTA, por não acudirem interessados ao certame, assim, 
fica designada nova sessão para o dia 30 de junho de 2022 às 110h00, na Sala de Reunião do Setor 
de Licitação, localizada Rua Coronel José Gomes de Sá, nº 27, Centro – Sousa – PB. Os interessados 
poderão acessar a cópia do edital no Portal da Transparência, através do sítio www.sousa.pb.gov.br, 
ou ainda retirar sua cópia no horário de expediente das 08h00 às 12h00, em todos os dias úteis, no 
endereço supracitado, mediante pagamento de boleto emitido pelo Setor de Tributos do Município.

Sousa, 13 de junho de 2022.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2022
PROCESSO Nº 15.000.000007.2022

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE CONES DE TRÂNSITO, destinados à POLÍCIA MILITAR 
DO ESTADO DA PARAÍBA - PMPB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 29/06/2022 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: gelic04@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 22-01160-6
João Pessoa, 13 de junho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SINDICATO DOS ENGENHEIROS SERVIDORES DO ESTADO DA PARAÍBA – SINDESEPB
ELEIÇÕES SINDICAIS SUPLEMENTARES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Eleitoral do SINDESE-PB, CONVOCA os sindicalizados, em exercício pleno de 
seus direitos político-estatutários, para a eleição suplementar para preenchimento dos seguintes 
cargos declarados vagos: Diretor 1º Presidente, Diretor-Secretário e Diretor-Secretário Adjunto; a 
se realizar apenas presencialmente na sede do sindicato, na Av. Min. José Américo de Almeida, 
22, lj. 01, Torre, João Pessoa/PB, no dia 14/07/2022, a partir de 09:00 horas até as 13:00 horas, 
podendo ser concluídos antes, se tiverem votado todos os eleitores constantes das folhas de vo-
tação; Os cargos especificados acima dar-se-ão mediante chapa individual, na forma do estatuto, 
com inscrição exclusivamente por e-mail (contato@sindesepb.com.br) até o dia 29/06/22 com envio 
da documentação autenticada.

João Pessoa/PB, 10 de junho de 2022.
Flávio Isaac Ferreira Gomes,

Presidente da Comissão Eleitoral.

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.

Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S/A – EMEPA-PB
CNPJ nº 09.295.684/0001-70 – Inscrição Estadual nº 16.078.084-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da 
Paraíba S/A – EMEPA-PB, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 
21 de junho de 2022, às 9:00 horas, na Rua Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema (PB 008), 
Jacarapé III, João Pessoa-PB, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I - Eleição do Conselho de Administração da Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da 
Paraíba para o período compreendido entre 21 de junho de 2022 a 21 de junho de 2025.

João Pessoa-PB, 13 de junho de 2022.
NIVALDO MORENO DE MAGALHÃES

Diretor Presidente

Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S/A – EMEPA-PB
CNPJ nº 09.295.684/0001-70 – Inscrição Estadual nº 16.078.084-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ficam convocados os senhores conselheiros administrativos da Empresa Estadual de Pesquisa 
Agropecuária da Paraíba S/A – EMEPA-PB, para Reunião do Conselho de Administração a ser 
realizada presencialmente no dia 21 de junho de 2022, às 09 horas e 30 minutos, em sua sede, 
localizada na Rua Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema (PB 008), Jacarapé III, João Pessoa-
-PB, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I – Eleger o presidente do conselho de administração;
II - Deliberar sobre a prorrogação do mandato da atual diretoria até a investidura de novos 

membros ou eleição do liquidante, diante o que determina o art. 71, caput, § 2º do Estatuto Social 
c/c art. 17 da Lei Estadual n.º 11.316/19.

João Pessoa-PB, 13 de junho de 2022.
NIVALDO MORENO DE MAGALHÃES

Diretor Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL CISCO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Vereador Elias Duarte, SN - Centro - Sumé - PB, por meio do site https://www.portaldecompraspu-
blicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE HORTAS PEDAGÓGICAS E COMUNITÁRIAS NAS 
ESCOLAS E EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICI-
PAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO/PB, CONFORME PROPOSTA Nº 048412/2021 
DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 27 de junho de 
2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de 
Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº /99; 
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: (083) 3353–2700. 
E-mail: cplciscosaude@gmail.com. Edital: https://www.cisco.pb.gov.br/ tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/. 

Sumé - PB, 10 de junho de 2022
LEANDRO LIMA DA COSTA

Pregoeiro Oficial

COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO
NOVA VIDA LTDA -. COOPERVIDA CNPJ: 01.000.428/0001-05

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Sueles Targino da Silva Fideles presidente da COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DOS PRO-

DUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA LTDA - COOPERVIDA inscrita no CNPJ: 
01.000.428/0001-05 no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os asso-
ciados, em condições de votar, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no 
dia 27 de junho 2022 na sua sede social, Assentamento Nova Vida, Sn, Zona Rural município de 
Pitimbu, Estado da Paraíba, às 8:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados,  
em primeira convocação; às 8:30 horas, com a presença de metade mais um dos associados, em 
segunda convocação; e em terceira e ultima convocação as 9:00 horas, com a presença de no mínimo 
10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos da ORDEM DO DIA: Prestação 
de Contas do Exercício de 2021, compreendendo Balanço, Relatório da Diretoria e Parecer do 
Conselho Fiscal. E destinação de Sobras e Perdas. Outros assuntos de interesse social. Abertura 
do processo de eleição. Assentamento Nova Vida, Pitimbu – PB, 13 de junho de 2022. SUELES 
TARGINO DA SILVA FIDELES Presidente

SINDICATO DOS CONTABILISTAS NO ESTADO DA PARAIBA- SINCONTABIL-PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 
Ficam convocados os associados do Sindicato dos Contabilistas no Estado da Paraíba-SIN-

CONTABIL-PB, na forma do seu Estatuto, para comparecerem e participar da Assembleia Geral 
Extraordinária desta entidade, que será realizada no dia 22 de Junho 2022 em sua sede própria 
na Avenida Flavio Ribeiro Coutinho, 500, sala 701, Liv Mall, nesta cidade as 13:00 horas, em 1° 
convocação, com presença de 2/3 (dois terços)  dos associados ou, não havendo este número 
legal, realizar-se-á, no mesmo dia e local, às 15:00 horas com a participação no mínimo de 1/3 ( 
um terço) dos mesmos, para discutir, em votação secreta de 2/3 (dois terços) de votos a seguinte 
ordem do dia: a) prestação de contas e relatórios do exercício de 2021; b) previsão orçamentaria 
para o exercício de 2023; c) parecer do conselho fiscal sobre assuntos supra; d) outros assuntos 
de interesse da administração e dos associados desta entidade.

Laercio Gonçalves Braga
Presidente.

João Pessoa, 31 de maio de 2022. 

A PUBLICÃO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA. (Pooblicão Mídia Ambiental) CNPJ 18.359.998/0001-80 
vem a informar a toda a comunidade a modificação de seu modelo de gestão e, com maior agili-
dade, sustentabilidade e adequação, PASSA A ASSUMIR DIRETAMENTE TODO O EMPREENDI-
MENTO EM JOÃO PESSOA E CABEDELO, garantindo assim mais qualidade aos seus serviços. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 1243/2022, em João Pessoa, 
26 de Maio de 2022 - Prazo 730 dias, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA = 
MUNICIPIO: BONITO DE SANTA FÉ - UF: PB. Processo: 2021-009148/TEC/LO-3296. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a 
Licença de Operação Nº 1129/2022, em João Pessoa, 17 de Maio de 2022 - Prazo 730 dias, SISTEMA 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA = MUNICIPIO: BELÉM, CAIÇARA, LOGRADOURO E DISTRITOS 
DE BRAGA, CACHOEIRINHA E RUA NOVA - UF: PB. Processo: 2021-009454/TEC/LO-3372. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Li-
cença de Operação Nº 1138/2022, em João Pessoa, 17 de Maio de 2022 - Prazo 730 dias, SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA = MUNICIPIO: PATOS - UF: PB. Processo: 2022-000950/TEC/LO-3696. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 1301/2022, em João Pessoa, 02 de Junho 
de 2022 - Prazo 730 dias, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO LOTEAMENTO 
ALDEBARAN = MUNICIPIO: SANTA LUZIA - UF: PB. Processo: 2021-008308/TEC/LO-3105. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 1361/2022, em João Pessoa, 08 
de Junho de 2022 - Prazo 730 dias, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA = MU-
NICIPIO: SALGADO DE SÃO FELIX - UF: PB. Processo: 2021-009358/TEC/LO-3350. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 1360/2022, em João Pessoa, 08 de 
Junho de 2022 - Prazo 730 dias, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA = MUNI-
CIPIO: JACARAÚ E PEDRO REGIS - UF: PB. Processo: 2021-009252/TEC/LO-3317. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 1302/2022, em João Pessoa, 02 de Ju-
nho de 2022 - Prazo 730 dias, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO RESIDENCIAL VISTA 
VERDE II = MUNICIPIO: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2021-008618/TEC/LO-3188. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Regularização e Operação Nº 1330/2022, em João Pessoa, 06 de 
Junho de 2022 - Prazo 730 dias, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA = MUNICIPIO: CA-
CIMBAS - UF: PB. Processo: 2021-007185/TEC/LRO-2834.
 
CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 1258/2022, em João Pessoa, 30 de maio de 2022 
- Prazo 180 dias, IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA EMERGENCIAL = MUNICIPIO: CACIMBA DE 
DENTRO - UF: PB. Processo: 2022-001659/TEC/LI-8440. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 1117/2022, em João Pessoa, 16 de Maio de 
2022 - Prazo 730 dias, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RESIDENCIAL VISTA 
VERDE I E II = MUNICIPIO: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2021-008595/TEC/LO-3181. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 1077/2022, em João Pessoa, 12 de Maio de 2022 - 
Prazo 365 dias, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO = MUNICIPIO: GUARABIRA - UF: PB. 
Processo: 2022-000259/TEC/LI-8310.
 
CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 1066/2022, em João Pessoa, 12 de Maio de 2022 - Prazo 
730 dias, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO = MUNICIPIO: ALAGOA GRANDE - UF: PB. 
Processo: 2022-000156/TEC/LO-3495. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 1362/2022, em João Pessoa, 08 de Junho de 2022 - 
Prazo 730 dias, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LOTEAMENTO ORQUIDEAS DO 
SUL = MUNICIPIO: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2021-008571/TEC/LO-3170.
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