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João Azevêdo 
diz que a PB irá 
ao STF contra 
projeto do ICMS

Família doa 
órgãos de jovem 
que morreu após 
descarga elétrica

Em entrevista, gover-
nador afirmou que Estado 
não pode perder receita 
com redução de alíquota. 
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Caso ocorreu durante 
uma festa, no Sertão da 
Paraíba, vitimando uma 
jovem de 20 anos de idade. 

Página 7

Gasolina e diesel ficam ainda 
mais caros a partir deste sábado

sem freio

Em um ano, o tanque de gasolina aumentou R$ 74 na capital; diesel pode chegar perto de R$ 8. Página 17

PF confirma que 
restos mortais 
encontrados são 
de Dom Phillips

Literatura russa 
é tema de roda 
de conversa, 
hoje, na capital

Petrúcio Ferreira 
fica com a prata 
no Diamond 
League

Perícia agora trabalha na 
identificação de Bruno Pe-
reira, a partir do material en-
contrado no Vale do Javari. 
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Jornalista e tradutor As-
tier Basílio analisa a obra 
‘Anna Karênina’, ao lado da 
doutoranda Luísa Gadelha. 
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Paratleta paraibano 
perdeu o ouro, mas per-
manece com a melhor 
marca do mundo. 

Página 22

Foto: André Lúcio/Secom-PB

Governador cumpriu agenda administrativa, ontem, em cidades como Areia e Bananeiras e, na segunda-feira, estará em CG. Páginas 4 e 13

Inaugurações e inspeções na região do Brejo

Com a retomada 
presencial dos festejos, 

organização prevê público 
recorde para prestigiar 

shows e atrações, 
hoje e amanhã. 
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Campina Grande espera 130 mil 
pessoas neste fim de semana

n “A pressão sobre o ICMS 
tem como causa ou princípio 
básico o desajuste das 
políticas fiscais empreendidas 
pelo governo federal, numa 
herança maldita”.

Acilino Alberto Madeira Neto
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

608.313

31.671.199

537.353.020

10.226

668.968

6.314.405
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

8.886.645

--- ---  ---

11.979.131.393

Obras de fundação serão iniciadas na próxima 
semana e unidade deve ser inaugurada em 2023.
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Hospital da Mulher 
começa a ser erguido

n “Com esse trabalho de pesquisa 
imensurável, (José Romildo de 
Sousa) conseguiu documentar e 
preservar, para as gerações futuras, 
o surgimento e crescimento do 
futebol em sua terra natal (Patos)”.

Francisco Di Lorenzo Serpa
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Mês de Incentivo à Doação de Sangue

Sangue do Braço,
Vida no Laço!

Metropolitano inicia 
terapia com cães

Animais são utilizados no trata-
mento de pacientes, 

afinal já foi com-
provado que 

pets liberam os 
“hormônios 

do bem”.
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O Brasil deveria estar dando ao mundo um extraordinário 
exemplo, no que diz respeito à preservação das grandes florestas. 
Políticas públicas acertadas deteriam a destruição da floresta 
tropical amazônica, por meio de projetos de conservação e 
desenvolvimento sustentável, alicerçados, ademais, na proteção 
das populações cultural e economicamente vulneráveis.

A Amazônia é um tesouro para o Brasil e o mundo. A região 
possui uma fauna e flora ainda não totalmente conhecidas da 
ciência, bem como solos prenhes de minérios que, explorados 
sob critérios sustentáveis, forneceriam os preciosos dividendos 
de que o país tanto necessita para financiar um projeto 
desenvolvimentista sintonizado com os interesses nacionais.

Mas o que é a Amazônia, hoje? Um território semelhante 
ao que denomina-se “terra de ninguém”. Uma vasta extensão 
de florestas, terras e rios habitados, inclusive, por populações 
autóctones, que sofrem as terríveis e variadas formas de violência 
praticadas por garimpeiros, madeireiros, pescadores e caçadores 
que exercitam-se na prática ilegal de suas atividades.

Essas transgressões, prejudiciais à região e, por extensão, 
ao país, não resultam apenas na destruição da floresta e no 
envenenamento do solo e dos cursos de água. A harmonia social 
também é violentada nesse processo. Moradores são intimidados, 
quando não são assassinados, bastando, para isso, contraporem-
se à exploração irracional dos recursos naturais.

Muita gente, no Brasil e no mundo, sabe do assassinato de 
Chico Mendes, ocorrido em 22 de dezembro de 1988. Mas quantas 
pessoas sabem o número exato de pessoas que morreram, ao 
longo da história brasileira, por defenderem a terra em que 
nasceram, na região amazônica? Talvez nenhuma, porque mortes 
anônimas não entram na conta.

O assassinato de Dom Phillips e Bruno Araújo Pereira, no 
Vale do Javari, é mais um capítulo desta triste história chamada 
Amazônia, que parece não ter fim. Acontece que a História 
depende de quem a escreve, e se o povo conscientizar-se de 
que é o narrador por excelência da crônica amazônica, esta irá 
prosseguir com mais alegrias que tristezas, no enredo.

Mudar o enredo
Editorial

Crônica Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador

A vida passa rápido
Os homens e mulheres de todos os tem-

pos estão debaixo da amorosa proteção de 
Deus. Nascemos, crescemos, passamos por 
diversas alegrias e dores ao longo da vida 
e, enfim, morremos. Cultivamos muitas 
incertezas, mas há uma certeza que não 
escapa dos nossos sentidos: “A vida é só 
um breve instante, uma hora passageira”, 
como dizia Santa Terezinha do Menino Je-
sus. Esta afirmação pode parecer soar de 
forma  fatalista, carregada de negativismo, 
mas na verdade Santa Terezinha propõe 
poeticamente uma verdade de fé: vivemos 
nossa vida neste mundo com os pés que 
caminham rumo à meta segura do céu.

O amor de Deus, que sempre nos acom-
panha, revela-nos constantemente que, até 
podemos desanimar diante dos muitos de-
safios e dores da vida, mas somos chama-
dos à confiar naquela promessa feita por 
Jesus: “de que estaria conosco até o fim dos 
tempos”. Devemos confiar nessa promes-
sa que faz crescer o consolo em nossos co-
rações, principalmente, quando nos falta 
a paz e a esperança.

As grandes tribulações que enfrenta-
mos no percurso da existência humana 
só podem ser vencidas porque nos dis-
pomos a permanecer na esperança cristã. 
“A esperança precisa de paciência, assim 
como precisa ter esperança para ver cres-
cer a semente de mostarda. É a paciência 
de saber que nós semeamos, mas é Deus 
que faz crescer” (Papa Francisco). E como 
preservar quando a dor da morte bate à 
nossa porta? Como prosseguir quando 
perdemos quem amamos? Tais questio-
namentos têm sido mais frequentes ao 
longo destes últimos tempos, com o pro-
longamento da pandemia que tenta rou-
bar nossa paz.

Como cristãos, cheios da esperança de 
Cristo, não podemos viver nossos dias 
permitindo o prolongamento de fardos 
de frustrações e fobias. Afinal, o Batismo 

que recebemos um dia nos coloca diante de 
tão desafiante exigência de fé: “Quem crê 
nunca está sozinho, nem na vida e nem na 
morte” (Papa Emérito Bento XVI). O cris-
tão é sempre um “batizado” na esperança 
da vida eterna.

É claro que devemos chorar e sentir 
saudades de quem nos era próximo e que 
Deus chamou para junto de Si. Mas o nosso 
choro de saudade não pode apagar a cha-
ma da fé na vida eterna. Devemos abra-
çar nossa existência sobre a terra como 
um breve instante oferecido pelo Bondo-
so Pai do céu. E quando chegar o momen-
to final de nosso último suspiro, os nos-
sos lábios estejam capazes de fazer uma 
breve e simples oração: “Senhor, prepara 
meu coração para morrer bem, para mor-
rer em paz, para morrer com esperança” 
(Papa Francisco).

Que Nossa Senhora, a Mãe da Esperan-
ça mais alta que é Cristo, ancore nossas es-
peranças humanas na maior esperança da 
vida que não passa e que nunca nos falte o 
louvor e o reconhecimento que Deus go-
verna nossas vidas.

Sempre houve alguém de pé atrás com o herói. O pró-
prio presidente João Pessoa, ao assumir o governo, criti-
cou severamente a unanimidade, estranhando que a Pa-
raíba do seu tempo não mantivesse um jornal de oposição. 

Interessante é que o dono da situação era o seu próprio 
tio Epitácio, que recebeu, nesse primeiro dia, a primeira 
pancada: “A unanimidade não é uma boa conselheira” - 
está no discurso que D. Carmen Coelho recolheu no livro 
“A mansão da Praça Bela Vista”. 

Com essa minha esquisitice de farejar papel velho li, 
outro dia, num livro de Paulo Bougard de Magalhães - um 
paraibano que pontificou aqui nos anos 1920 - uma refe-
rência desairosa ao nosso grande herói da Revolução de 
1817, José Peregrino de Carvalho. 

Ora, o que se sabe, o que está na História, é que Pere-
grino, contrariando a vontade do pai, que não queria vê-lo 
revoltoso, comandou as tropas que iam sustentar o gover-
no republicano em Natal. Ao regressar à Paraíba foi pre-
so, remetido a Recife e condenado à forca. Ficou sendo, ao 
lado de André Vidal de Negreiros, o grande herói revo-
lucionário paraibano. O primeiro contra o invasor holan-
dês, o segundo contra a globalização da época, capitanea-
da por Portugal. 

Pois bem, apesar de ir à forca, de ter seu corpo esquarte-
jado, a cabeça e os braços expostos onde hoje é escombro e 
lixo, Peregrino não passa de um 
arrependido, “retratando-se lan-
cinantemente diante do carras-
co”, conforme a versão que esse 
Paulo Bougard foi buscar na car-
ta do frade confessor ao sargen-
to-mor Fulano de Tal do Valle. 
Peregrino chora por ter levanta-
do a mão contra a Lei e o Altar.

E por que tanta ira do regime 
a ponto de enforcá-lo e esquar-
tejá-lo? Já na “Devassa da devas-
sa” aparece um inglês querendo 
provar que Tiradentes não foi es-
sas coisas todas dignas das hon-
ras que lhe tributamos. 

Será mesmo que tributa-
mos?...

A antiunanimidade

Dom Manoel Delson
arquidiocesepb.org.br@arquipb | Colaborador
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O Destino Paraíba vol-
ta a receber agentes de via-
gens para visitar e conhecer 
os principais atrativos turís-
ticos, a infraestrutura da rede 
hoteleira e de serviços, além 
da gastronomia e artesana-
to. Desta vez, está chegando 
hoje um grupo de 10 espe-
cialistas em vendas da Ope-
radora Abreu, uma das mais 
atuantes nos mercados na-
cional e internacional, e que 
vem desenvolvendo uma sé-
rie de ações para ampliar a 
venda de pacotes para a Pa-
raíba. A programação termi-
na na quarta-feira (21) quan-
do o grupo retorna para sua 
cidade de origem.

O grupo vai cumprir um 
roteiro com diversas suges-
tões, que vão desde peque-

nas caminhadas ou pedala-
das na orla de João Pessoa, 
passeios pelo Centro Histó-
rico, visitas técnicas a alguns 
hotéis, assim como conhecer 
o Maior São João do Mundo, 
realizado em Campina Gran-
de. Também estão na progra-
mação visitas ao Litoral Norte 
e Sul paraibano, com direito 
à contemplação do pôr do sol 
no Parque do Jacaré, ao som 
do Bolero de Ravel, executa-
do pelo músico Jurandy do 
Sax, um dos pontos altos dos 
roteiros.

A presidente da Empresa 
Paraibana de Turismo (PB-
Tur), Ruth Avelino, comemora 
mais essa ação promovida em 
parceria com a ABIH-PB (As-
sociação Brasileira da Indús-
tria Hoteleira, seccional Pa-

raíba) e a Luck Receptivo, que 
entendem que a promoção de 
famtours com agentes de via-
gens são fundamentais para 
aumentar a venda do Destino 
Paraíba, especialmente nos 
principais mercados emisso-
res de turistas como São Pau-
lo, Rio de Janeiro e Brasília. “A 
visita desses agentes de via-
gens têm repercutido direta-
mente no aumento de turis-
tas na Paraíba, isso é fato. Por 
isso, a PBTur, desde que esse 
governo assumiu a gestão, 
tem trabalhado e não tem me-
dido esforços nesse sentido. 
A Paraíba é um dos destinos 
mais procurados de acordo 
com dados dos aplicativos de 
buscadores da Decolar.com, 
por exemplo”, pontuou Ruth 
Avelino.

Atrativos
Um grupo composto 

por 10 especialistas em 
vendas da Operadora 

Abreu chega hoje 
a João Pessoa para 

conhecer os principais 
atrativos turísticos

Na liNguagem 
do futebolês 

“esse deus  
Não é o meu”  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

“Você imagiNa eu estar de um  
lado e daNiella de outro? 

alckmiN Virá à Paraíba 

“eles sabem que são Parceiros” 

“é Preciso diálogo Para isso” 

O comitê Lula/Alckmin/João deverá ser lançado 
no próximo mês na Paraíba, em data a ser con-
firmada. “Acertamos a vinda de Alckmin para 
o lançamento de um comitê na Paraíba. Ele é 
do PSB e tem um grande interesse de estar no 
Estado participando conosco [da campanha]”, 
relatou o governador João Azevêdo. A vinda do 
pré-candidato a vice-presidente foi acordada du-
rante reunião do Consórcio Nordeste, em Natal.  

João Azevêdo foi provocado pela imprensa a 
falar sobre a nota do Republicanos em que o 
partido registra que “não admitirá ser punido 
por sua lealdade ao governador”. Para ele, “a 
nota foi infeliz quando diz que ‘não podemos ser 
punidos por ser leais’. Qual foi a punição que foi 
dada ao Republicanos? Não tem. Eles sabem 
que são parceiros do governo e não tem nada 
de estranho na relação”. 

Presidente da ALPB, Adriano Galdino disse que 
o Republicanos está 100% fechado com a ree-
leição do governador João Azevêdo e ressaltou 
que o partido tem “quadros preparados para 
colaborar e contribuir com o projeto”. Sobre a 
possível indicação do vice pelo PP, argumentou: 
“Se os nomes deles forem melhores para João, 
aceitaremos tranquilamente. Mas é preciso diá-
logo para isso, em vez de imposição”. 

O presidente Bolso-
naro (PL) afirmou que 
Jesus Cristo teria se ar-
mado, caso houvesse 
armas de fogo em sua 
época. Lula rebateu: 
“Li que Bolsonaro teria 
dito em uma entre-
vista que, se existisse 
pistola no tempo de 
Jesus Cristo, ele teria 
comprado uma. Não é 
possível que quem fala 
uma cretinice dessa 
diga que crê em Deus. 
O Deus dessa pessoa 
não é o meu. Deus sig-
nifica amor, bondade, 
carinho e respeito”.  

Aguinaldo Ribeiro (PP) 
voltou a criticar, em en-
trevista a uma rádio, o 
fato de o Republicanos, 
que é da base governis-
ta, apoiar a pré-candi-
datura de Efraim Filho 
(União Brasil) ao Sena-
do, na chapa do oposi-
cionista Pedro Cunha 
Lima (PSDB). “Como 
é que o jogador está 
em campo defendendo 
dois times diferentes? 
Isso não tem nenhum 
cabimento. Não dá 
para ter jogadores do 
mesmo time ajudando 
o time contrário”.  

“Acho que não vai ter 100% dos dois lados. 
Porém, isso tem que ser exceção e não regra”. 
Do deputado Aguinaldo Ribeiro, ao dizer que 
vai trabalhar para que o seu grupo político se 
engaje, de modo integral, na campanha da cha-
pa governista. Ao ser indagado se a senadora 
Daniella Ribeiro (PSD) apoiará o projeto, ele 
provocou: “Você imagina eu estar de um lado e 
Daniella de outro? Isso não existe”.  

“ele me disse com todas as letras”,  
afirma siqueira sobre PreseNça de  
lula No PalaNque do Psb ParaibaNo 

Presidente na-
cional do PSB, 
Carlos Siquei-
ra (foto) voltou a 
dizer que existe 
um acordo com 

a direção 
do PT se-
gundo o 
qual Lula 
t a m b é m 

estará no palanque socialista na Paraíba, na cam-
panha eleitoral – a declaração do dirigente veio logo 
após a divulgação de um vídeo em que o ex-presi-
dente declara apoio à chapa integrada por Venezia-
no Vital do Rêgo (MDB) e Ricardo Coutinho (PT). Em 
entrevista a uma emissora de rádio, Siqueira afirmou 
que o apoio de Lula à chapa majoritária encabeçada 
pelo governador João Azevêdo já está sacramentado. 
“Ele já me disse com todas as letras que a Paraíba 
tem dois palanques. Isso não pode surpreender nin-
guém. Ninguém na Paraíba tem dúvidas que o PSB 
apoia o ex-presidente Lula e Geraldo Alckmin (PSB). 
Portanto, vai caber ao eleitorado paraibano escolher 
o seu candidato [a governador]”, afirmou. Carlos Si-
queira fez uma avaliação crítica sobre a aliança en-
tre PT e MDB na Paraíba. “Creio que do outro lado 
tem uma chapa que hoje se apresenta como a mais 
fraca entre as principais, e que tem um candidato ao 
Senado que é sabidamente inelegível”, disse, referin-
do-se ao ex-governador Ricardo Coutinho.  

A Vila Olímpica Parahyba 
recebe, hoje, vários eventos, 
abrilhantando o esporte em 
João Pessoa. Pela manhã, a 
partir das 8h, haverá o Fes-
tival de Judô, no ginásio III, 
do qual crianças de várias 
faixas etárias de diversas 
instituições de ensino estão 
participando e, paralela-
mente, ocorrerá o Festival 
Mini Atletismo, organiza-
do pela faculdade Uninas-
sau, além das disputas, à 
tarde, da modalidade de 
handebol dos Jogos Esco-
lares e Paraescolares, mar-
cando a reabertura do giná-
sio I do complexo sediando 
uma modalidade coletiva.

Outra modalidade movi-
mentará o dia, desta vez, a 
partir das 9h, quando a pis-
cina de 25 metros do parque 
aquático será sede da sele-
tiva de natação dos Jogos 
Universitários Brasileiros 
(JUBs), que estão marcados 
para a segunda quinzena de 
setembro, em Brasília-DF. 
“Ninguém tem dúvida so-
bre a grande contribuição 
que a Vila Olímpica tem no 
que diz respeito a servir a 
população e agora, nos úl-
timos dias, está altamente 
movimentada com bastan-
te eventos”, frisou Harlen 
Vilarim, secretário executi-
vo de Esporte e Lazer e que 
acumula o cargo de geren-
te executivo das Unidades 
Desportivas Descentraliza-
das do Governo do Estado.

O secretário de Estado da 
Juventude, Esporte e Lazer, 
Zezinho Botafogo, enfati-
zou o trabalho no complexo 
para atletas experientes, ini-

n 

O evento vai 
acontecer 
no Instituto 
Federal da 
Paraíba 
(IFPB), no 
bairro de 
Jaguaribe, 
na capital

ciantes e ainda ao desporto 
escolar. “O Governo do Es-
tado tem esse cuidado e zelo 
com a Vila porque é um local 
que abrange tanto a práti-
ca de alto rendimento como 
também atletas iniciantes, já 
que as aulas das escolinhas 
voltarão em julho. Isso sem 
falar que para o desporto es-
colar lá é praticamente o cen-
tro de tudo e ainda é abri-
lhantada diariamente com 
a presença dos caminhan-
tes de todas as idades”, disse.

Etapa Estadual 
Ainda na Vila Olímpi-

ca, haverá a competição de 
handebol, enquanto o vo-
leibol será disputado no gi-
násio da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB). O 
futsal está marcado para o 
ginásio da Funad e o bas-
quete, no Colégio Interacti-
vo, do bairro Cristo Reden-
tor. Todas as modalidades 
iniciarão às 8h30 com tér-
mino previsto para o final 
da tarde.

A Superintendência de 
Administração do Meio Am-
biente (Sudema) realiza, nes-
ta segunda-feira (20), o Dia 
D de Proteção à Fauna, no 
Instituto Federal da Paraíba 
(IFPB), no bairro de Jaguari-
be, em João Pessoa. As ati-
vidades ocorrerão das 8h às 
12h e serão abertas ao pú-
blico.

O evento estava inicial-
mente programado para 
acontecer durante a Semana 

do Meio Ambiente da autar-
quia, no início do mês. “Ti-
vemos diversos projetos e 
debates na Semana do Meio 
Ambiente com foco na flora. 
Dessa vez, procuramos tra-
zer um evento voltado es-
pecialmente para a proteção 
de nossa fauna, outro tema 
de extrema relevância e des-
taque”, comentou o superin-
tendente da Sudema, Marce-
lo Cavalcanti.

Entre as ações programa-

das estão uma campanha de 
arrecadação de ração, vaci-
nação antirrábica, adoção de 
animais, técnicas de manejo 
de serpentes, exposição de 
animais taxidermizados, en-
trega voluntária de animais 
silvestres e apresentação em 
estandes. Haverá também 
uma oficina de preparação 
de repelente, um laborató-
rio móvel de epidemiologia e 
uma Mesa Redonda com au-
toridades no assunto.

Sudema promove Dia D de Proteção à Fauna 

Operadora Abreu vem à PB conhecer roteiros

na segunda-feira

maior são joão do mundo

Atividades esportivas movimentam o final de semana em João Pessoa

Vila Olímpica Parahyba 
sedia quatro eventos hoje

esporte

UFPB
Ainda na Vila 

Olímpica, haverá 
a competição de 

handebol, enquanto o 
voleibol será disputado 

no ginásio da UFPB

A piscina de 25 metros da Vila abrigará a seletiva de natação dos JUBs

Foto: Evandro Pereira
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O Governo 
do Estado 
cuida da Vila 
Olímpica, 
que abriga 
tanto a prática 
do esporte 
de alto 
rendimento, 
quanto atletas 
iniciantes
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PB tem mais de 600 novos casos e segue sem óbitos

Entre quinta-feira e ontem, 
a Paraíba confirmou novos 
632 casos de contaminação 
pela Covid-19. Destes, 11 são 
pacientes com o desenvolvi-
mento de quadros moderados 
ou graves, com necessidade 
de auxílio hospitalar. Os de-

mais são pacientes com qua-
dro leve. A maioria dos casos 
se concentram em João Pes-
soa com 106 registros. Outras 
cidades com maiores concen-
trações de casos são Campina 
Grande (65), Esperança (34), 
Piancó (29) e Patos (27). 

A faixa etária com maior 
índice de casos confirmados 
foi a de indivíduos entre 30 e 

39 anos, sendo 100 casos em 
mulheres e 41 em homens. Ne-
nhum falecimento foi registra-
do nas últimas 24h. O último 
registro ocorreu no dia 12 de 
junho. No momento, o Estado 
segue com um óbito em in-
vestigação. Com isso, a Paraí-
ba contabiliza 610.287 casos da 
doença e 10.266 vítimas fatais.

Mesmo com aumento no 

número de novos casos, a Pa-
raíba mantém a ocupação de 
leitos de UTI abaixo dos 10%. 
No momento, segundo dados 
da SES, estão ocupados 8% 
dos leitos de UTI adulto em 
todo estado. De acordo com 
o Centro Estadual de Regula-
ção Hospitalar, seis pacientes 
foram internados nas últimas 
24h, considerando o interva-

lo entre quinta-feira e ontem. 
Ao todo, 67 pacientes estão in-
ternados em uma unidade pú-
blica de referência para a Co-
vid-19.

Com a última atualização 
na quarta-feira, o quadro va-
cinal da Paraíba confirma a 
aplicação de 8.886.645 doses de 
vacinas contra a Covid-19. Fa-
zendo um recorte para as do-

ses de reforço na população 
com 18 anos ou mais, o esta-
do contabiliza 1.884.332 doses, 
o que representa 63,20% da po-
pulação desta faixa etária. Em 
relação à segunda dose de va-
cina nas crianças com idade 
entre 5 e 11 anos, a Paraíba tem 
132.094 doses administradas, 
totalizando 33,77% da popu-
lação contemplada.
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Mais um ginásio po-
liesportivo dentro do Pro-
grama Bom de Bola foi 
entregue, ontem, pelo go-
vernador João Azevêdo, na 
Escola Cidadã Integral e 
Técnica (ECIT) José Rocha 
Sobrinho, em Bananeiras. 
O ginásio coberto em pór-
tico conta com vestiários e 
arquibancada num investi-
mento de mais de R$ 855,9 
mil. A quadra conta com 
traves e marcação de fute-
bol de salão, tabela de bas-
quete e suporte para vôlei. 

O governador João Aze-
vêdo destacou que mais de 
100 ginásios estão sendo 
construídos em todo o esta-
do, além dos convênios que 
foram firmados com os mu-
nicípios para que eles ofere-
çam a mesma estrutura nas 
escolas municipais. 

Ao lado do prefeito de 
Bananeiras, Mateus Bezer-
ra, João Azevêdo destacou 
os mais de R$ 50 milhões 
investidos no município 

Covid-19

Escola Cidadã Integral e Técnica na região do Brejo recebeu investimentos de mais de R$ 855,9 mil

Estado entrega ginásio poliesportivo
em Bananeiras

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmailcom

O governador João Aze-
vêdo inaugurou, na tarde de 
ontem, em Solânea, a Escola 
Municipal Maria do Livra-
mento Lima e Medeiros, que, 
por meio de convênio entre o 
Governo do Estado e o muni-
cípio, recebeu investimentos 
da ordem de R$ 900 mil.  

Durante a solenidade de 
inauguração, o chefe do Exe-
cutivo estadual externou a sa-
tisfação das ações na área da 
educação. “Começamos o dia 
entregando escola em Bor-
borema, visitamos as obras 
do hotel-escola de Areia, e 
fechamos o dia entregando 
mais esta escola. Eu acredi-
to que investir na educação é 
a única forma que temos de 
desenvolver um estado, um 
país. Não tem outra forma, 
a não ser dotar as estruturas 
da melhor educação possí-
vel para formar os nossos jo-
vens”, afirmou. 

O prefeito de Solânea, 
Kaiser Rocha, agradeceu ao 
governador João Azevêdo os 
investimentos do Governo 
do Estado no município em 
diversas áreas.

A escola homenageia a 
professora Maria do Livra-
mento Lima e Medeiros, mãe 

do vice-prefeito de Solânea, 
Edvanildo Júnior.

Rodovia PB-079
O governador João Azevê-

do também entregou, na tar-
de de ontem, a obra de res-
tauração da rodovia PB-079 
— uma demanda de pelo me-
nos 30 anos dos moradores 
da região do Brejo paraiba-
no. Com 25 quilômetros de 
extensão, contemplando os 
municípios de Alagoa Gran-
de, Areia e Remígio, a rodovia 
recebeu do Tesouro estadual 
investimentos superiores a 
R$ 14 milhões.

Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual ressaltou 
a importância da recupera-
ção da PB-079 para a região 
do Brejo. “É uma estrada im-
portantíssima, que há mais 
de 30 anos não passava por 
um processo de restauração. 
Essa restauração vai ofere-

cer mais segurança para toda 
essa região e, também, am-
pliar as condições de desen-
volvimento”, disse.

 
Benefícios

A obra de restauração da 
PB-079 integra um grande 
programa rodoviário do Es-
tado, por meio do Departa-
mento de Estradas de Roda-
gem (DRE-PB) e Secretaria 
da Infraestrutura, Recursos 
Hídricos e Meio Ambiente 
(SEIRHMA) — com investi-
mentos da ordem de R$ 1,7 
bilhão —, proporcionando 
benefícios como moderniza-
ção da infraestrutura rodo-
viária do Estado, facilidade 
no escoamento da produção 
econômica local, criando as 
condições de desenvolvimen-
to, conforto e segurança aos 
usuários da rodovia e, prin-
cipalmente, mais qualidade 
de vida da população. 

Foto: André Lúcio/Secom-PB

em escolas, ginásios, estra-
das, contorno rodoviário e 
adutora. “Nós trabalhamos 
com a verdade, com obras 
que refletem diretamente 
na qualidade de vida da po-

pulação”, afirmou. 
O prefeito Mateus Be-

zerra agradeceu pelos in-
vestimentos e parceria do 
Governo do Estado, desta-
cando a estrada de Bana-

neiras para Dona Inês e os 
dois contornos na Alça Su-
doeste e Nordeste que vão 
desafogar o trânsito den-
tro do município. Ele lem-
brou que quando assumiu 

a Prefeitura, em janeiro de 
2021, os ginásios no muni-
cípio estavam sucateados 
e  procurou reverter isso. 
“Quando vejo um ginásio 
de alto padrão para servir 

Governador João Azevêdo chuta para o gol: mais de 100 ginásios estão em construção, pelo Governo do Estado, em toda a Paraíba

aos jovens da nossa região 
fico muito feliz”, afirmou. 

O estudante do 3º ano 
do Ensino Médio, Jonatas 
de Sousa, agradeceu ao go-
vernador pelo tão sonhado 
ginásio e ressaltou que ago-
ra os alunos terão um espa-
ço adequado para as prá-
ticas esportivas. “Essa era 
uma reivindicação antiga 
dos alunos e da direção e 
hoje é uma realidade”, co-
memorou.

Solânea ganha escola e rodovia restaurada
O governador João Aze-

vêdo também esteve, ontem, 
em Areia, no Brejo paraibano, 
ocasião em que visitou a obra 
de reforma e ampliação do 
prédio do antigo Hotel Bruxa-
xá, para a implantação da Es-
cola de Formação Técnica de 
Hotelaria e Turismo, que está 
recebendo investimentos de 
mais de R$ 10 milhões.

Durante a visita técnica 
ao hotel-escola, o governador 
João Azevêdo destacou a im-
portância do equipamento na 
preparação de mão de obra 
para o setor do turismo. “É 
uma obra que me deixa ex-
tremamente feliz, pois vamos 
preparar mão de obra para 
todo o Brejo, para toda a Pa-
raíba. Temos o Polo Turístico 
Cabo Branco, em João Pessoa, 
que vai demandar muitos pro-
fissionais da hotelaria, e aqui 
vamos preparar os grandes 
profissionais da área”, disse. 
“Ao mesmo tempo, você tra-
balha com educação, com for-
mação dos nossos jovens, pro-
fissionalizando. Essa obra é a 
realização de um grande so-
nho”, acrescentou.

 O secretário de Estado da 
Educação, Ciência e Tecnolo-
gia, Cláudio Furtado, adian-
tou como será o plano peda-
gógico. “Cada fase que o aluno 
passar, ele recebe um certi-
ficado. Por exemplo, começa 
por almoxarifado, depois bar 
e restaurante, hotelaria, hos-
tel”, explicou. 

Ao todo, a área total de 
construção do hotel-escola 
chega a 5,5 mil m², sendo 3,85 
mil m² da reforma do prédio 
mais 1,65 mil m² de ampliação. 

Estão sendo contemplados 
o térreo, pavimento superior 
e o subsolo. No subsolo será 
construído um restaurante, 
com capacidade para 90 pes-
soas, cozinha e higienização, 
depósito de material de lim-
peza, casa de gás, recepção de 
alimentos — conferência e hi-
gienização —, entre outros re-
cintos.

 Já no térreo, ficarão gerên-
cia, recepção, vigilância, audi-
tório, almoxarifado, refeitório 
para funcionários e área de es-
tar/restaurante, entre outros 
recintos. 

 No pavimento térreo, fica-
rão a diretoria administrativa 
e pedagógica, sala de reunião, 
três salas de aula, sala de con-
vivência e de professores, en-
tre outros. 

 No pavimento superior, 
vão ficar duas salas de aula, 
laboratório de informática, 
apartamento tipos A e B, com 
varanda e banheiro, laborató-
rio de criação e biblioteca, en-
tre outros recintos.

Hotel-escola em Areia

O governador João Azevê-
do retorna a Campina Gran-
de nesta segunda-feira (20) 
para assinar convênio com 
o Hospital da FAP, entregar 
a ampliação do centro cirúr-
gico do Hospital de Clínicas 
e de equipamentos de saúde 
e visitar as obras de constru-
ção do Centro de Convenções 
e do Arco Metropolitano Les-
te. Na agenda também cons-
ta participação no programa 
Conversa com o Governador, 
que será transmitido do Es-

critório de Representação do 
Governo.

A agenda do governador 
terá início às 11h, no Hospital 
da FAP, com a assinatura da 
ordem de execução do con-
vênio firmado com o hospital 
no valor de R$ 5 milhões. Em 
seguida, no Escritório de Re-
presentação do Governo do 
Estado, prédio recém-inau-
gurado, participa do progra-
ma Conversa com o Gover-
nador, com transmissão em 
cadeia estadual de rádio. 

No turno da tarde, o chefe 
do Executivo estadual volta a 
contemplar a Rainha da Bor-
borema com ações na área de 
saúde, por meio da Caravana 
Opera Paraíba, da entrega da 
ampliação do centro cirúrgi-
co do Hospital de Clínicas de 
Campina Grande e de equi-
pamentos de viodeolaparos-
copia, videoendoscopia, e ul-
trassonografias.

A programação do dia 
será encerrada com visita às 
obras de construção do Cen-

tro de Convenções de Campi-
na Grande e às obras do Arco 
Metropolitano Leste.

No início deste mês, o go-
vernador João Azevêdo este-
ve em Campina, onde entre-
gou a reforma e ampliação de 
uma escola no distrito do Li-
geiro, lançou a Operação Se-
gurança do São João 2022, 
inaugurou o Escritório de Re-
presentação do Governo e 
realizou a abertura da 34ª edi-
ção do Salão do Artesanato 
Paraibano.

Ações e convênio com a FAP em Campina

Ações
O Governo 

do Estado já 
direcionou cerca de 
R$ 50 mi para ações 

em Bananeiras

n 

Durante a visita 
técnica ao 
hotel-escola, 
o governador 
destacou a 
importância do 
equipamento 
na preparação 
de mão de obra 
para o setor 
do turismo 

“É uma estrada 
importante, 
que há mais 
de 30 anos não 
passava por 
restauração

João Azevêdo 



A obra do Hospital da Mu-
lher da Paraíba, no terreno 
onde funcionou a antiga Ma-
ternidade Frei Damião, em 
Cruz das Armas, João Pes-
soa, segue em andamento. Ela 
está na etapa de escavação e 
na próxima semana deverá 
iniciar a fase de fundação. A 
obra, estimada em R$ 41,474 
milhões, está prevista para 
ser concluída em novembro 
de 2023. A unidade será refe-
rência na promoção e saúde 
da mulher na Paraíba, dentro 
de uma estrutura especializa-
da e moderna com 203 leitos, 
garantindo a ampliação assis-
tencial à população. 

O seu principal objetivo é 
propor um novo modelo de 
atendimento assistencial, vi-
sando operar com reconhe-
cida excelência na rede pú-
blica. A unidade atenderá as 
especialidades de obstetrí-
cia, ginecologia, mastologia 
e irá disponibilizar um cen-
tro diagnóstico e de imagem 
de alta resolução, passando a 
cuidar da saúde integral da 
mulher em todos os ciclos da 
vida, tanto na assistência hos-
pitalar como também na am-
bulatorial, com serviços de 
prevenção e orientação inte-
grais.

A diretora superinten-
dente da Superintendência 
de Obras do Plano de Desen-
volvimento do Estado (Su-
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O programa Opera Paraíba 
nos Bairros vai estar em Cam-
pina Grande, logo no início da 
semana. Na segunda-feira (20) 
e na terça-feira (21), a Escola 
Estadual Monsenhor Sales, no 
Distrito de Galante, será o lo-
cal onde acontecerão as ações 
de saúde do Governo do Estado 
para a população do local.

“Nós vimos o quanto as pes-
soas estão carentes desse tipo 
de serviço em Campina Grande 
e, por isso, vamos levar o Ope-
ra Paraíba para todos os bairros 
da cidade, dando oportunidade 
a quem está há meses ou anos 
precisando de ações de saúde e 
não encontra na atenção básica”, 
explica o secretário Executivo de 
Saúde, Jhony Bezerra.

Assim como ocorreu na pri-
meira edição, quando o progra-
ma passou pelos bairros Aluísio 
Campos, José Pinheiro, Malvi-
nas e Pedregal, a ação itineran-

n
Projeto 
estará na 
Escola 
Estadual 
Monsenhor 
Sales na 
próxima 
segunda e 
terça-feira

n  
A Maternidade 
Frei Damião foi 
transferida e 
está funcionando 
na Avenida 
João Machado, 
garantindo a 
continuidade 
dos serviços à 
população

Previsão
Hospital da Mulher 

terá 203 leitos e 
será entregue em 
novembro de 2023

plan), Simone Guimarães, in-
formou que a obra se encontra 
na fase de terraplenagem. A 
previsão é que a obra seja en-
tregue em 22 meses. “O dife-
rencial desse hospital é que o 
atendimento é voltado às mu-
lheres. É um prazer imenso 
fazer parte desse projeto, jun-
tamente com a Secretaria de 
Saúde”, disse.

O interessante é que a 
construtora responsável pela 
obra, Comtérmica, boa par-
te da administração e geren-
ciamento é feito por mulhe-
res. “Cerca de 10% da equipe 
é composta por mulheres, en-
tre engenheiras, tecnólogas, 
recursos humanos, engenha-
ria de segurança, estagiárias. 
Essa obra vai ampliar toda a 
rede de atendimento à mu-
lher, então nada mais justo do 
que ter mulheres à frente des-
se projeto. Esse é o nosso dife-
rencial”, afirmou.

O Hospital da Mulher 
contará com salas de urgên-
cia e emergência; ambulató-
rio; banco de leite humano; 

Opera Paraíba nos bairros vai até o Distrito de Galante
em campina grande

Orçado em R$ 41,4 milhões, as obras de fundação da unidade de saúde serão iniciadas na próxima semana

PB vai ganhar o Hospital da Mulher
atendimento especializado

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com

te em Galante também vai rea-
lizar testes de glicemia, aferição 
de pressão arterial, exames la-
boratoriais, acompanhamento 
nutricional, atendimento psico-
lógico, mamografias, consultas 

médicas, vacinação, odontolo-
gia, fisioterapia e agendamento 
de cirurgias. Em parceria com 
o Programa Cidadão, além dos 
serviços de saúde, também serão 
ofertadas gratuitamente a emis-

são de documentos como RG, 
CPF e Carteira de Trabalho digi-
tal, e fotos 3x4 para documentos.

Na primeira semana da ação, 
foram mais de oito mil atendi-
mentos, sendo quase quatro mil 

exames laboratoriais, mais de 
900 consultas médicas e mais de 
100 cirurgias agendadas. 

“O resultado obtido nos pri-
meiros bairros por onde passa-
mos foi muito positivo, em todos 
os locais que chegamos muita 
gente foi atendida e conseguiu 
resolver no mesmo dia a reali-
zação de uma consulta ou exa-
me, por exemplo. 

Os números alcançados 
mostram que atendemos o pro-
pósito de levar e aproximar os 
serviços de saúde à população 
mais carente, que está na pe-
riferia e não tem acesso a esse 
tipo de ação”, ressalta a direto-
ra do Hospital de Clínicas, Ví-
vian Rezende.

Os atendimentos na próxi-
ma segunda-feira (20) começam 
a partir das 8h. Para participar, 
os interessados precisam ape-
nas apresentar um documento 
pessoal e o cartão do SUS.

Programa Opera Paraíba vai realizar várias ações em Galante, como o agendamento para cirurgias

Foto: Secom-PB

centro de diagnóstico por 
imagem; unidade de nutri-
ção enteral; unidade de ali-
mentação e nutrição; central 
de vestiários/banheiros de 
funcionários e repouso; casa 
de gestante, bebê e puérpe-
ra;  estacionamento; interna-
ção para lactantes e bebês; 
posto de coleta de leite hu-
mano; laboratório; agência 
transfusional; Ensino e Pes-
quisa; centro cirúrgico obsté-
trico e ambulatorial; unida-
de de tratamento intensivo 
adulto; unidade de terapia 
intensiva neonatal conven-
cional; unidade de cuidado 
intermediário canguru; uni-
dade de cuidado intermedi-
ário adulto; unidade de cui-
dado intermediário neonatal 
convencional; centro de par-

to normal e central abasteci-
mento farmacêutico.

A comerciante Eliete Sou-
za, 57 anos, que vende lanches 
há 30 anos, em frente a anti-
ga Maternidade Frei Damião, 
aguarda a conclusão da obra 
ansiosamente. O movimento 
das vendas reduziu conside-
ravelmente desde que os aten-
dimentos da maternidade fo-
ram relocados para Jaguaribe. 
“Desde dezembro o movi-
mento caiu bastante”, disse. 
Ela comemora que a mater-
nidade se transformará no 
Hospital da Mulher, poden-
do usufruir melhor dos ser-
viços. “Como não tenho mais 
idade de ser gestante acabava 
não usufruindo dos serviços. 
Quando for inaugurado vou 
poder fazer consultas de ro-

tina ligadas à saúde da mu-
lher”, comemorou.

Maria de Fátima Passos, 
65 anos, teve que fazer o exa-
me de mama pela policlínica, 
pois o postinho de saúde de 
Cruz das Armas demorou a 
encaminhá-la para a consulta. 
“Acredito que quando inaugu-
rar o Hospital da Mulher, vai 
desafogar os atendimentos 
voltados à mulher”, declarou.

A secretária de estado da 
Saúde, Renata Nóbrega, dis-
se que o Hospital da Mulher 
será referência na Paraíba. 
“Vai ser o único que trabalha-
rá todo o ciclo da mulher, des-
de a maternidade até a saúde 
da mulher, a exemplo de: pro-
blemas de endometriose, ges-
tações de alto risco, diagnós-
tico de auto imagem”, frisou.

Unidade II
Mesmo com a transferên-

cia da maternidade de Cruz 
de Armas, a Maternidade Frei 
Damião, que está funcionan-
do na Avenida João Machado, 
no bairro de Jaguaribe, conti-
nua prestando atendimento à 
população. A exceção aconte-
ceu durante o auge da pande-
mia da Covid-19, quando, por 
determinação do Governo do 
Estado, a unidade de saúde 
passou a atender, exclusiva-
mente, pacientes com a Co-
vid-19. Com isso, outros aten-
dimentos foram pactuados 
para outras unidades de Saú-
de do Estado. Agora, com os 
casos de Covid-19 em baixa, a 
maternidade vem retomando 
ao normal com atendimentos 
na área obstetrícia.

Máquinas realizam o trabalho de terraplenagem da área em Cruz das Armas, onde será erguido o Hospital da Mulher; etapa de construção das fundações será iniciada na próxima semana

Projeto do Hospital da Mulher tem boa parte da sua administração e gerenciamento feito por mulheres

Foto: Evandro Pereira

Foto: Evandro Pereira Foto: Evandro Pereira
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Moradores do municí-
pio de Cabedelo vão realizar 
uma caminhada ecológica às 
11 horas de hoje, na Praia de 
Ponta de Campina, em pro-
testo às obras de urbaniza-
ção da orla do município. Os 
manifestantes alegam que os 
serviços de alargamento da 
calçada à beira-mar da cida-
de vão trazer fortes impactos 
ambientais e destruir a ve-
getação de restinga. A obra 
chegou a ser iniciada, com a 
passagem de máquinas para 
preparar o terreno, mas os 
moradores intervieram e os 
serviços foram parados. O 
Ministério Público Federal 
solicitou aos gestores muni-
cipais documentação do pro-
jeto para análise, e segundo 
a Prefeitura a estimativa é de 
que os serviços sejam retoma-
dos em 10 dias. 

O engenheiro ambiental e 
professor da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB), Joá-
cil de Araújo Morais Júnior, 
apoia a manifestação. Ele afir-
mou que há cerca de 15 dias o 
trator passou na área de onde 
vai haver o alargamento da 
calçada. “Fomos para frente 
do trator e não deixamos ele 
continuar,  porque parte da 
vegetação já começou a ser 
destruída. A prefeitura já co-
nhece nossas reivindicações 
e não aceitamos isso”.

De acordo com ele, se a 
vegetação de restinga for 
retirada, vai influenciar no 
avanço do mar, porque a ve-
getação ajuda a fixar as du-
nas da praia. “O projeto não 
vai tirar toda a vegetação de 
restinga, apenas uma parte, 
mas à medida que vai alar-
gando a calçada, isso enfra-
quece o ecossistema, porque 
depois também vêm a polui-
ção, o lixo que as pessoas vão 
jogar, e o impacto ambiental 
é grande. Foi o que aconteceu 
na Praia do Poço, em Camboi-
nha, quando a vegetação foi 
retirada. A vegetação retém o 
banco de areia, por isso o mar 
avança”, disse Joácil.  

O professor acrescentou 
que o MPF solicitou docu-
mentação da Prefeitura para 

analisar o projeto, e enquan-
to isso os serviços estão pa-
rados.  Ele disse ainda que o 
Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional 
(Iphan) também embargou 
a obra porque no trajeto do 
projeto ainda há resquícios 
de uma igreja antiga. 

O morador de Cabede-
lo, Marcelo Valença, afirmou 
que a mata de restinga exis-
tente na praia é uma Área de 
Proteção Permanente. Além 
de evitar o avanço do mar, 
ela preserva a desova das tar-
tarugas.  Ele disse que não 
é contra o projeto da Prefei-
tura, mas sim a destruição 
da mata. Segundo Marcelo, 
a informação que obteve da 
gestão municipal foi de que 
a projeto ia viabilizar a mo-
bilidade das pessoas, sobre-
tudo dos cadeirantes . 

“Mas, por que, ao invés de 
fazer uma calçada, não faz 
uma passarela de madeira 
por cima da vegetação? Esse 
é um conceito de sustentabili-
dade. Por isso, vamos fazer o 
protesto, para convocar a so-
ciedade e mostrar o que ela 
pensa. Isso aqui é um bem 
que Deus nos deu, e um dos 
poucos lugares públicos do 
país que há essa mata. Não 
somos contra o projeto, mas 

População vai realizar uma caminhada ecológica hoje para denunciar destruição da vegetação de restinga

Moradores protestam em Cabedelo
meio ambiente

Alexsandra Tavares  
lekajp@hotmail.com

Suspensão
Obra foi suspensa 

após o MPF solicitar 
a documentação 

referente ao projeto 
para análise

O procurador-geral do 
município de Cabedelo, Die-
go Carvalho Martins, afir-
mou que, por causa de al-
guns questionamentos dos 
moradores, o Ministério Pú-
blico Federal, em acordo com 
a Prefeitura de Cabedelo, 
solicitou a apresentação do 
projeto para ser analisado. 
“A princípio, não existe qual-
quer irregularidade na obra, 
que foi aprovada pelo Conse-
lho do Meio Ambiente. Esse 
conselho é formado por vá-
rios representantes, como da 
prefeitura, do Ibama, da Su-
dema, do ICMBio, da Asso-
ciação Guajiru, entre outros”.

Segundo Diego Martins, 
a solicitação do MPF foi aten-
dida para “dar mais transpa-
rência aos serviços”. “Mas 
nos próximos 10 dias devere-
mos retomar as atividades”.

Ele falou que a supressão 
da vegetação de restinga na 
Praia de Ponta de Campina 
corresponde a apenas 3% da 
vegetação existente no local. 
“Além disso, já estamos apro-
veitando o que foi retirado 
pelos próprios moradores, 
que fizeram quadra de vô-
lei, jardins, parques, priva-

Prefeitura garante legalidade das obras

• Os manifestantes da 
caminhada ecológica 
irão se concentrar  em 
frente ao Condomínio 
Paraíso do Atlântico e 
vão seguir até à Marina 
Pier 34. A ideia é que 
todos os participantes 
usem camisas brancas.

Saiba mais
tizando uma área pública, e 
fazendo caminhos dos con-
domínios até o mar. Então, 
estamos aproveitando essa 
supressão”.

Diego Martins ressaltou 
ainda que a  obra está em con-
formidade com a legislação 
ambiental vigente e faz parte 
de uma composição do siste-

ma viário da cidade, uma vez 
que vai democratizar o aces-
so à praia, tanto para ciclista, 
como para pedestre. O projeto 
inclui a urbanização de toda 
a extensão da orla do municí-
pio, de Intermares à Miramar. 

Sobre o embargo do 
Iphan, ele disse que a deci-
são ocorreu visando apenas 

um trecho do projeto. “A gen-
te precisa da autorização do 
Iphan apenas para aquele tre-
cho em frente às ruínas do 
Almagre. Mas, esse é um pro-
cedimento normal do Iphan, 
que já está em tramitação, e 
esperamos que nos próximos 
dias o Iphan nos dê essa au-
torização”. 

Prefeitura de Cabedelo afirma que a urbanização vai democratizar o acesso da população à praia

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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O projeto da 
Prefeitura de 
Cabedelo 
inclui a 
urbanização 
de toda a 
extensão 
da orla do 
município, de 
Intermares a 
Miramar

Máquinas iniciaram a remoção da vegetação da área, mas os moradores protestaram e conseguiram suspender a ação

MPF aciona a Justiça para que 
o Dnocs delimite área ambiental

em santa luzia

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) acionou na Jus-
tiça o Departamento Nacio-
nal de Obras Contra as Secas 
(Dnocs) para que sejam toma-
das, em 30 dias, medidas ad-
ministrativas efetivas para de-
limitar a área de preservação 
permanente (APP) do Açude 
José Américo de Almeida, no 
município de Santa Luiza, no 
Sertão da Paraíba. 

Na ação civil pública, o 
MPF requer ainda, liminar-
mente, que o Dnocs apresente, 
em 120 dias, relatório analítico 
com todas as construções exis-
tentes no interior da APP, com 
vistas a permitir que os órgãos 
administrativos, no âmbito cí-
vel, possam adotar medidas 
de desocupação e demolição 
das construções irregulares 
e o Ministério Público possa 
atuar no âmbito penal.

O MPF quer também que 
o Dnocs apresente, em 30 dias, 
à Superintendência de Admi-

nistração do Meio Ambiente 
(Sudema), projeto para recu-
peração da área degradada, 
com cronograma de recupe-
ração a ser definido pelo ór-
gão ambiental e execução às 
expensas do Dnocs. 

Na ação, o MPF requer a 
fixação de multa diária por 
eventual descumprimento da 
obrigação, no valor de R$ 1 mil 
por dia de atraso, a ser rever-
tido para o Fundo Nacional 
de Direitos Difusos. Requer, 
também, a intimação da Sude-
ma e do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis (Iba-
ma) para integrarem a ação 
como partes interessadas.

A ação civil pública foi ins-
taurado a partir do recebimen-
to do Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) denuncian-
do que o Dnocs estaria ceden-
do, a título precário, áreas pú-
blicas a pequenos agricultores, 
os quais estariam, por sua vez, 

negociando os terrenos públi-
cos com particulares no entor-
no do açude, em área federal 
pertencente ao Dnocs. O MPF 
cita na ação que tentou a re-
solução do caso por vias ex-
trajudiciais, “entretanto, não 
houve êxito diante da inércia 
do Dnocs”.

“A pretensão deduzida na 
presente ação civil pública não 
é para direcionar a atuação do 
Dnocs em direção a esta ou 
aquela forma de delimitação 
da APP (emprego de GPS ge-
odésico ou licenciamento am-
biental de regularização pós
-execução do açude), mas tão 
somente cominar-lhe judicial-
mente obrigação de fazer para 
que, dentro de sua discriciona-
riedade administrativa, cesse 
atividade omissiva ilegal que 
viola o Código Florestal e cau-
sa danos ambientais ao reser-
vatório de água no Açude José 
Américo de Almeida”, acres-
centa o MPF na ação.

Prefeitura de JP inaugura Centro 
de Referência do Cuidado à Vida

na segunda-feira

A Prefeitura de João 
Pessoa vai inaugurar, nes-
ta segunda-feira (20), às 9h, 
o Centro de Referência do 
Cuidado à Vida, especiali-
zado para o atendimento 
de usuários com depressão. 
O novo equipamento está 
localizado dentro do Cen-
tro de Atenção Psicossocial 
(Caps) Caminhar, no bair-
ro Jardim Cidade Univer-
sitária.

Por meio do serviço, a po-
pulação terá acesso a atendi-
mento multiprofissional com 
médico psiquiatra, psicólo-
go, assistente social, terapeu-
ta ocupacional, enfermeiro, 
farmacêutico e nutricionis-
ta. No local, os usuários pas-
sarão por escuta psicológica 
e poderão participar de gru-
pos terapêuticos de combate 
à depressão.

De acordo com o secretá-
rio municipal de Saúde, Luis 
Ferreira, o Centro vai ofere-

cer um atendimento huma-
nizado ao público que pro-
curar assistência. 

“Vai ser um serviço ex-
clusivo e com uma atenção 
muito especial para as pes-
soas que sofrem de depres-
são e para aquelas que, por 
algum motivo, tentaram ti-
rar a própria vida. É um 
gesto de sensibilidade da 
Prefeitura de João Pessoa 
e Secretaria Municipal de 
Saúde com a depressão, que 

é a doença que mais cresce 
no mundo”, afirmou.

O acolhimento no Centro 
de Referência do Cuidado à 
Vida será por demanda es-
pontânea, mas os usuários 
passarão por uma triagem. 
“Antes de iniciar as terapias, 
haverá uma avaliação com 
psicólogo e psiquiatra, que 
diagnosticará se o usuário 
está com depressão”, des-
tacou Alline Grisi, diretora 
de Atenção à Saúde de João 
Pessoa.

Para ter acesso aos aten-
dimentos oferecidos no 
Centro, o usuário pode se 
dirigir diretamente ao local 
portando RG, CPF, cartão 
SUS e comprovante de resi-
dência na Capital. O horário 
de atendimento ao público 
é de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h. Em casos de 
depressão severa, o servi-
ço também disponibilizará 
acolhimento 24 horas.

Serviço
Centro será 

especializado 
no atendimento 
de pessoas com 

depressão
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Paraíba

Curtas
Preso em flagrante suspeito 
de realizar roubos em praça

Frequentadores da Praça Bela, localizada na 
Rua Jessé da Costa Cabral, no bairro dos Funcio-
nários II, em João Pessoa, foram surpreendidos na 
tarde de quinta-feira (16) com a ação de uma dupla. 

Na ocasião, os assaltantes estavam com uma 
arma de fogo. Conforme as vítimas, eles exigiram 
que entregassem todos os aparelhos celulares.
Imediatamente a Polícia Militar foi informada e 
como a ação foi registrada por câmeras de circuito, 
guarnições da PM iniciaram as buscas.

As imagens analisadas mostram a dupla ca-
minhando tranquilamente em direção às vítimas 
praticando o crime. Os bandidos fugiram em um 
veículo que os aguardava em uma rua próxima.

De posse das imagens, guarnições do 5º Ba-
talhão, sob o comando da tenente Hellen Sousa, 
realizaram diligências e localizaram e prenderam 
o motorista do carro usado na ação criminosa.

Tráfico de drogas é combatido 
durante operação em Picuí

Policiais do Grupo Tático Especial, em parceria 
com o Núcleo de Homicídios da 13 DSPC, cumpri-
ram, na manhã de ontem, mandados de busca e 
apreensão tendo como alvo imóveis onde funcio-
navam “bocas de fumo” para comercialização de 
substâncias entorpecentes.

Na operação Handel, realizada na cidade de 
Picuí contou com apoio de guarnições da Força 
Tática da Polícia Militar.

Como fruto da operação foram aprendidos certa 
quantidade de maconha, cocaina e crack, além 
de plástico filme, saquinhos plásticos para emba-
lagem das porções de drogas e uma balança de 
precisão usada para pesagem dessas porções.

No momento da operação policial, o traficante, 
morador da residência, não estava em casa, e por 
isso não foi preso em flagrante, mas já está devi-
damente identificado e em breve será localizado e 
capturado.

Condenado por estupro 
é localizado em Patos

A Polícia Civil da Paraíba prendeu nessa quin-
ta-feira (16), um homem condenado pelo crime de 
estupro de vulnerável. A prisão aconteceu na cidade 
de Patos, por policiais que estavam no plantão da 
Central de Polícia.

O mandado de prisão foi expedido pela Comarca 
de Patos no dia 13 deste mês. O homem tem 33 anos, 
e sua prisão já foi comunicada à Justiça.

“Essa prisão é resultado de um trabalho que vem 
sendo desenvolvido pelas forças de segurança de 
Patos, que, em conjunto, vêm trabalhando forte para 
coibir a prática dos crimes de homicídios, tráfico de 
drogas ilícitas, furtos e roubos na região”, disse o 
delegado seccional de Patos, Paulo Ênio Rabelo.

PM prende suspeitos de 
roubo com refém no Conde

Numa ação rápida, policiais da Companhia 
Independente da Polícia Militar, na cidade de 
Conde prenderam nessa quinta-feira (16), em 
flagrante, dois homens suspeitos de praticarem um 
roubo com reféns naquela cidade do Litoral Sul do 
estado.

Segundo informações da policia, no início da 
tarde de quinta-feira, militares da 1ª CIPM foram 
acionados para averiguar uma ocorrência de rou-
bo com refém no distrito de Jacumã.

No local, os policiais tomaram conhecimento 
que o crime teria sido praticado por cinco suspeitos 
que teriam fugido em um veículo Celta prata.

Os policiais realizaram diligências, localizando  
os suspeitos no centro de Conde.

Na ocasião, dois suspeitos foram presos, uma 
arma de fogo apreendida e os objetos roubados 
foram recuperados.
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Uma arma de fogo foi apreendida e objetos recuperados

Jovem de 20 anos, atingida por descarga elétrica, teve morte encefálica

Família autoriza doação 
de múltiplos órgãos em CG

solidariedade

A família da estudante Dé-
bora Henrique Fernanda da 
Silva, de 20 anos, que morreu 
na quinta-feira (16) no Hospi-
tal de Emergência e Trauma, 
de Campina Grande, vítima 
de descarga elétrica, decidiu 
doar órgãos da garota e, on-
tem, segundo informações da 
direção do hospital, foi reali-
zada a captação do fígado, que 
vai para uma paraibana de 74 
anos, dos dois rins, que foram 
compatíveis com dois pernam-
bucanos, de 22 e 39 anos, e das 
córneas, que antes do trans-
plante são levadas para o Ban-
co de Olhos da Paraíba.

O médico Henry Wallace 
Soares Leite, informou que a 
jovem já deu entrada na uni-
dade hospitalar em estado 
grave, com ventilação mecâ-
nica e alterações no exame fí-

sico neurológico sugestivos 
de morte encefálica. “A causa 
oficial da morte foi um ede-
ma agudo difuso cerebral”, 
informou.

Henry Wallace disse ain-
da que no hospital foram rea-
lizados exames de imagem 
que constataram uma lesão 
cerebral irreversível, sendo 
iniciado o protocolo de mor-
te encefálica e, depois da auto-
rização da família, o processo 
para a doação dos órgãos que 
consiste de três exames, onde 
dois são clínicos realizados 
por médicos distintos e o ter-
ceiro exame é complementar 
realizado por um neuroclíni-
co, que é o exame de USG por 
doppler. Com a ausência de 
fluxo sanguíneo, a morte en-
cefálica da paciente foi con-
firmada. Foram doados os rins, fígado e córneas de Débora Fernanda

Foto: Redes sociais

Policiais da Delegacia de 
Crimes Contra o Patrimônio 
(DCCPAT) prenderam na ma-
nhã de ontem, um homem, 
de 45 anos, suspeito de fur-
tar um aparelho médico de 
uma UPA, localizado no bair-
ro de Cruz das Armas, em 
João Pessoa. Ele estava na lo-
calidade conhecida por Beco 
do Sesi, comunidade Gauchi-
nha, onde reside.

O furto do aparelho de ele-
trocardiograma da UPA acon-
teceu na madrugada de quar-
ta-feira (15) e foi flagrado por 
circuito de câmera da unida-
de. Segundo o pessoal da De-
legacia de Roubos e Furtos da 
capital, o equipamento médi-
co havia sido trocado por dro-
gas em uma boca de fumo da 
comunidade. Preso, o suspei-

to disse ainda que “o Estado 
tem dinheiro pra comprar”, na 
Central de Polícia onde foi re-
gistrado o flagrante pela dele-
gada Emília Ferraz.

O vídeo, apresentado na 
Delegacia de Crimes contra 
o Patrimônio, mostra clara-
mente quando o suspeito se 
aproxima com o aparelho em 
um saco azul. Ele vai até uma 
janela onde deixa o equipa-
mento e volta. O homem ob-
serva o momento e, logo de-
pois, ele vai embora.

A Secretaria Municipal 
de Saúde de João Pessoa re-
gistrou um boletim de ocor-
rência e que o caso está sen-
do apurado. 

O delegado Gustavo Carl-
leto informou ter sido impor-
tante a apresentação do ví-

deo onde é visível a ação do 
suspeito. 

Assaltos
Também, na manhã de 

ontem policiais da DCCPAT 
prenderam uma dupla apon-
tada pela prática de assaltos 
em João Pessoa. Na quinta-
feira (16) os dois tomaram de 
assalto uma moto e foram fla-
grados quando saiam de um 
motel onde estavam consu-
mindo drogas.

O delegado Carlleto dis-
se que um dos presos já é 
conhecido, pois havia sido 
preso, ano passado, com a 
mesma roupa que trajava on-
tem. Ele informou que a lo-
calização da dupla foi possí-
vel por causa do rastreador 
do veículo.

Polícia recupera equipamento furtado de UPA
na gauchinha

Em mais uma ação de com-
bate à sonegação fiscal levou 
auditores da Secretaria Esta-
dual da Fazenda a apreender 
cargas de biscoitos avaliadas 
em R$ 195 mil que eram trans-
portadas em dois caminhões. 
As apreensões foram duran-
te fiscalização na BR-101-Sul, 
na saída de João Pessoa para 
Recife.

De acordo com a assessoria 
da Sefaz-PB os dois caminhões 
estavam sendo acompanhados 
por um “batedor”, que orien-

tou os veículos a pararem em 
um posto de combustíveis, na 
BR-101, antes do local da blitz 
de fiscalização. 

Com a chegada da fisca-
lização, os motoristas aban-
donaram os veículos naquele 
local, ainda na manhã de on-
tem, e só ao anoitecer, quando 
perceberam que os auditores 
fiscais não se ausentaram do 
local, os motoristas se apresen-
taram e aceitaram a condução 
dos veículos para averiguação 
das cargas.

Os veículos foram condu-
zidos para o depósito da Sefa-
z-PB para conferirem as car-
gas, lavrar o auto de infração 
para que os documentos de 
arrecadação fossem emitidos 
e os valores cobrados para se-
rem liberados. As duas car-
gas juntas resultaram em co-
brança de R$ 52.650,00, sendo 
R$ 35.100,00 de ICMS e de R$ 
17.550,00 de multa, já foram re-
colhidos em favor do Estado. 
Em seguida, as cargas foram 
liberadas.

Sefaz-PB apreende carga avaliada em R$ 195 mil
sonegação

Débora Fernanda foi ví-
tima da descarga elétrica na 
noite de sábado (11), na es-
trutura metálica de um ca-
marote montado pela Pre-
feitura Municipal de Piancó. 
Mesmo com a tragédia, a 
festa em comemoração ao 
padroeiro da cidade, Santo 
Antônio, continuou normal-
mente no dia seguinte. Ini-
cialmente, ela foi levada para 
o Hospital Regional Wen-
ceslau Lopes, de Piancó, por 
uma equipe do Samu, mas, 
devido à gravidade do caso, 

foi transferida para o Trau-
ma de Campina Grande.

A família doadora foi 
homenageada pelos pro-
fissionais do hospital com 
o cortejo da vida, um cor-
redor humano formado no 
momento em que a pacien-
te é levada para o centro ci-
rúrgico. Em gesto de grati-
dão, a equipe da Central de 
Transplantes também en-
tregou uma carta de agra-
decimento e uma muda de 
cacto, simbolizando a con-
tinuidade da vida.

“Esse trabalho de doa-
ção de órgãos tem um cará-
ter totalmente humanitário, 
quando uma família auto-
riza doar os órgãos mesmo 
sem saber a quem vai aju-
dar. E quem ganha com isso 
são as pessoas que estão na 
fila de espera. Aqui no Trau-
ma buscamos sempre ofere-
cer o melhor em qualidade 
de atendimento, seja para o 
paciente ou familiares,” re-
força o diretor técnico da 
unidade, Sebastião Viana.

Atualmente, na Paraí-

ba, existe um total de 511 
pessoas aguardando por 
órgãos ou tecidos. “Cada 
doação de órgãos registra-
da pela Central Estadual 
de Transplantes é uma con-
quista alcançada por nós, é 
um trabalho que envolve 
muita dedicação da equipe 
e muita gratidão à família 
doadora pelo gesto tão no-
bre de amor ao próximo,” 
afirma a chefe do Núcleo de 
Ações Estratégicas da Cen-
tral Estadual de Transplan-
tes, Rafaela Carvalho.

Profissionais do hospital prestam homenagem

Drogas
Aparelho médico 

havia sido trocado 
por drogas em 

uma boca de fumo 
da comunidade 

Gauchinha, onde 
o suspeito foi 
encontrado

n 

Apreensão da 
carga de biscoito 
ocorreu durante 
fiscalização na 
BR-101-Sul, na 
saída de João 
Pessoa para 
Recife
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O segundo final de semana 
do Maior São João do Mundo 
promete registro de público re-
corde, no Parque do Povo, em 
Campina Grande. A coordena-
ção do evento estima que cer-
ca de 130 mil pessoas devam 
curtir os shows programados 
para hoje e amanhã, quando a 
festa terá o show do sertanejo 

Gustavo Lima, uma das atra-
ções mais aguardadas dentro 
da programação.

Hoje, os shows do Parque 
do Povo ficarão por conta de 
Ton Oliveira, Felipe Araújo, Fa-
brício Rodrigues e Diego San-
tana. Amanhã, além do serta-
nejo, estarão se apresentando 
no palco Genival Lacerda, os 
cantores Pedro Cavalcanti, Fi-
lipe Rossi e Raphael Moura.

A movimentação, desde a 
noite da última quinta-feira, 

feriado de Corpus Christi, é in-
tensa na cidade, “e assim deve 
permanecer até a madrugada 
do domingo. 

Nos surpreendemos, com 
o público nos últimos dias. E 
hoje e amanhã, com Gustavo, 
não será diferente”, destacou a 
secretária de Desenvolvimen-
to Econômico do Município, 
Rosália Lucas.

Além do Parque do Povo, 
bares, casas de shows e restau-
rantes rurais estão com uma 

Coordenação do evento estima que cerca de 130 mil pessoas devem curtir os shows neste final de semana

Público recorde no Parque do Povo
maior são joão do mundo

Giovannia Brito 
gibritosilva@hotmail.com

n 

Além do 
Parque do 
Povo, bares, 
casas de shows 
e restaurantes 
rurais estão 
com uma vasta 
programação 
neste fim de 
semana

A movimentação em Campina Grande tem sido intensa, desde a noite da última quinta-feira, feriado de Corpus Christi, e assim deve permanecer até a madrugada de amanhã

vasta programação também 
durante esse fim de semana. 
Estarão se apresentando nesses 
locais Dorgival Dantas, Eliane, 
Katia Cilene, Fabiano Guima-
rães, Felipe Araújo, e outros.

Início adiado
O início do São João do dis-

trito de Galante, em Campina 
Grande, foi adiado. A empresa 
responsável pela montagem da 
estrutura não conseguiu con-
cluir os trabalhos e a festa só 

começará na próxima quinta-
feira (23), véspera de São João. 
“Não teremos prejuízos, visto 
que as festas no distrito vão se 
prolongar até o mês de julho, 
fazendo com que a economia 
local continue aquecida”, ana-
lisou Rosália.

Com o adiamento, as da-
tas da festa em Galante serão 
além do dia 23 a 26 de junho, e 
mais os primeiros três finais de 
semana de julho, nos dias 2,3, 
9,10, 16 e 17.

Gustavo Lima
O show do sertanejo é 

amanhã e um dos mais 
aguardados. Hoje, a festa 

fica por conta de Ton 
Oliveira, Felipe Araújo, 

Fabrício Rodrigues e 
Diego Santana

prevenção

Possível elevação no número de 
queimados com fogos já preocupa

A principal semana dos 
festejos juninos se aproxima 
e com ela chega a tradição de 
soltar fogos, na véspera de 
São João, na próxima quin-
ta-feira, para comemorar o 
santo dia. Mas também che-
ga a preocupação com a ele-
vação do número de pesso-
as feridas por queimaduras. 
No ano passado, nesse perío-
do, 53 pessoas foram atendi-
das no Hospital de Trauma de 
Campina Grande com quei-

maduras, mesmo não tendo a 
promoção de festa em decor-
rência da pandemia do coro-
navírus. Em 2019, último ano 
da realização de festejos, a 
unidade recebeu 76 pacientes.

O Trauma está fazendo 
uma campanha de preven-
ção para que as pessoas te-
nham mais prudência ao 
manusear fogos e ficar per-
to de fogueiras. “Os pacien-
tes que chegam ao hospital 
apresentam lesões graves e 
que precisam de muitos cui-
dados, e nós queremos que as 
pessoas tenham mais cons-
ciência para que esses aci-

dentes acabem ou diminuam 
ao máximo”, disse o médico 
Bruno Barreto, responsável 
pela campanha.

Além da preocupação 
com as queimaduras, o mé-
dico relatou também apre-
ensão com algumas atitudes 
que as pessoas tomam dian-
te das vítimas, como colocar 
creme dental, açúcar, café, 
vinagre, suco de caju. “Não 
são recomendados. O corre-
to é tirar a pessoa imediata-
mente de perto dos fogos ou 
da fogueira, buscando um 
local seguro, lavar com água 
limpa corrente e abundante. 

Além disso, em temperatu-
ra ambiente. Algumas pesso-
as chegam a lavar com água 
gelada e isso pode ocasionar 
uma hipotermia no pacien-
te”, aconselhou, informando 
ainda que após a lavagem, 
socorrer a vítima o mais rápi-
do possível para um hospital.

O Hospital de Emergên-
cia e Trauma é o único, em 
Campina Grande, que possui 
uma Unidade de Queimados 
com atendimento ambula-
torial e hospitalar durante 
24h, atendendo à população 
do compartimento da Bor-
borema.

Giovannia Brito 
gibritosilva@hotmail.com

No ano passado, neste mesmo período, 53 pessoas com queimaduras foram atendidas no Hospital de Trauma de Campina Grande

Foto: Fabiana Veloso
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Vendas de fogos devem 
ter aumento de 10%

Os vendedores de fogos 
de artifício de Campina Gran-
de já comemoram o aumento 
da venda dos produtos. Após 
dois anos sem festas juninas, 
eles renovaram o estoque e es-
peram um crescimento de até 
10% na comercialização, em 
relação a 2019. As vendas, na 
cidade, se concentram no bair-
ro do Dinamérica, que tem re-
cebido a fiscalização do Corpo 
de Bombeiros.

De acordo com a comer-
ciante Vanda Silva, as pes-
soas têm procurado fogos e 
afirmam que querem come-
morar esse retorno das festas. 
“Está bem satisfatória a ven-
da e isso tem nos deixado con-
fiantes para um bom São João. 
Os consumidores estão recla-
mando um pouco dos preços. 
Tivemos que aumentar todos 
os tipos de fogos, já que toda 
mercadoria comprada, recen-
temente, também sofreu au-
mento na fábrica”, informou.

Ela destacou que os mais 
procurados são os que fazem 
mais barulho, porém os que 
podem ser manuseados por 
crianças, como os tractrac, 
chuveirinho, cobrinha, tam-
bém estão sendo vendidos de 

forma considerável. Eles cus-
tam entre R$ 0,50 e R$ 7,00.

Mas alguns fogos de artifi-
cio podem chegar até R$ 2 mil. 
Esse tipo geralmente é usado 
em abertura de shows, como 
as girândolas. “Como elas têm 
muita potência, só podem ser 
manuseadas por pessoas es-
pecializadas”, declarou o di-
retor estadual da Associação 
Brasileira de Pirotecnia, Cí-
cero Agra. Entre os mais ven-
didos estão as bombinhas de 
triângulo, bombas bujão, chu-
va prateada, vulcões, entre 
outros.

Ele informou que a cate-
goria tem tido a preocupação 
para que cada vendedor re-
passe orientações aos consu-
midores para evitar aciden-
tes. “Os fogos fazem parte da 
nossa tradição e não quere-
mos que as pessoas percam 
essa cultura. Nós temos orien-
tado que as pessoas soltem fo-
gos com responsabilidade, se 
for criança ou adolescente, que 
esteja sempre acompanhado 
dos pais e estar em local se-
guro. Seguindo essas regras, 
tudo será sempre uma festa”, 
analisou. Cerca de 300 famí-
lias trabalham diretamente 
com fogos em Campina Gran-
de. Nesse período, cada co-
merciante estima que consi-
ga uma renda de até R$ 10 mil.

Giovannia Brito 
gibritosilva@hotmail.com

Foto: Fabiana Veloso

Comerciantes comemoram crescimento e renovam estoques

Foto: Codecom/PMCG
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Dissecando 
‘Anna Karênina’

Hoje, em João Pessoa, roda de conversa 
gratuita vai analisar o famoso romance 
do escritor russo Liev Tolstói Quando se fala no nome de Liev Tolstói (1828-1910), já vem 

à mente clássicos mundiais da literatura como Guerra 
e Paz (1869) e Anna Karênina (1877), este último alvo de 
elogios pelo compatriota Fiódor Dostoiévski (1821-1881), 

que considera o romance “como obra de arte, uma perfeição surgi-
da muito oportunamente, e de tal forma o é que nada tem de com-
parável nas literaturas europeias da nossa época”, presente em um 
prefácio da edição nacional da Editorial Presença, cuja tradução é 
a quatro mãos por Nina Guerra e Filipe Guerra.

Considerada como uma das mais célebres obras do escritor 
russo, o clássico Anna Karênina será dissecada pelos pesquisado-
res Luísa Gadelha e Astier Basílio em uma roda de conversa rea-
lizada hoje, a partir das 17h, na Casa Furtacor (Av. Guarabira, 823, 
Manaíra), em João Pessoa. A entrada é gratuita.

Adaptado em várias ocasiões para o cinema e a TV, com prota-
gonistas que vão de Vivien Leigh (de ...E O Vento Levou), passando 
por Jacqueline Bisset (A Noite Americana) até Keira Knightley (De-
sejo e Reparação), o livro é um rico panorama da Rússia de fins do 
século 19, narrando o drama da personagem principal, que, infe-
liz no casamento, enfrenta o julgamento cruel da alta sociedade 
de Moscou ao assumir sua paixão pelo conde Vrônski. Por outro 
lado, acompanhamos o proprietário de terras Lióvin em sua bus-
ca pelo ideal de uma vida feliz no campo ao lado da jovem Kitty, 
bem como seus dilemas intelectuais em torno da fé e da justiça 
social. Como diz a abertura da obra: “Todas as famílias felizes se 
parecem, cada família infeliz é infeliz à sua maneira.”

“Travei o primeiro contato através do livro A insustentável le-
veza do ser, de Milan Kundera”, relembrou Luísa Gadelha. “Uma 
das protagonistas, Tereza, é obcecada com o triste fim da heroína 
de Tolstói e batiza sua cachorra de Karenin. Pouco tempo depois, 
resolvi ler o livro, uma edição que herdei do meu avô, da Editora 
Abril, de capa vermelha”.

A trajetória de Anna Karênina marcou profundamente a pes-
quisadora. “As últimas 50 páginas, quando Anna parte para o seu 
destino fatal, são bem fortes. Lembro que, na época, precisava pa-
rar a leitura para tomar fôlego. Era o final de 2006. Anos depois, 
li A morte de Ivan Ilitch e outras novelas de Tolstói. Agora, 15 anos 
depois, resolvi reler Anna Karênina em nova edição, traduzida di-
retamente do russo. Pretendo, em breve, me dedicar à leitura de 
Guerra e Paz”, contou ela.

No evento de hoje, Luísa Gadelha vai abordar, sob um viés 
feminista, pontos que diferenciam Anna Karênina de outros ro-
mances sobre mulheres adúlteras publicados também no sécu-
lo 19, como Madame Bovary e Primo Basílio. “Também pretendo fa-
lar de Lêvin, um dos personagens principais da obra, e de suas 
ideias revolucionárias e, claro, da complexidade da teia de histó-
rias e personagens que compõem o romance, e como essa com-
plexidade ecoa hoje em dia”.

Já Astier Basílio vai analisar aspectos da composição do ro-
mance. “A meu ver, há dois mundos em conflito no universo cria-
do por Tolstói e essa dualidade vai sendo tecida em toda a trama, 
de modo magistral. Temos a oposição entre Moscou e São Peters-
burgo; a cidade e o campo; o verdadeiro e o encenado”, explicou 
o jornalista, tradutor e pesquisador de literatura russa, que é co-
lunista de A União. “O romance se tornou uma referência para a 
literatura mundial. Questões como a emancipação feminina, a hi-
pocrisia da sociedade foram colocadas em cena de modo magis-
tral por um escritor que era mais do que um narrador: Tolstói era 
um grande filósofo e como tal especulou sobre a natureza huma-
na e Anna Karênina é um dos grandes personagens da galeria da 
literatura mundial”, defeniu ele.

O primeiro contato de Astier com a obra foi há cerca de 10 anos. 
“Acabei não concluindo a leitura, embora apreciasse imensamen-
te. Era a tradução de Rubens Figueiredo pela Cosac Naify. Graças 
a Luísa Gadelha, uma grande interlocutora minha, com quem par-
tilho muita experiência de leitura, que comentou comigo estar re-
lendo o romance, decidi lê-lo para poder conversar com ela. Essa 
conversa pública será a oportunidade de socializarmos este nos-
so diálogo”, apontou Basílio, que está retornando da Rússia após 
três anos para passar uma temporada no Brasil.

Doutoranda em Estudos Literários e Feministas, Luísa Gade-
lha contou que a literatura russa se destaca mundialmente por 
retratar, com densidade e extremo realismo, personagens contra-
ditórios e tramas complexas, nas suas palavras. “Ler Tolstói, Dos-
toiévski, Tchekóv, entre outros, nos ajuda a entender a mente hu-
mana, nossas motivações e questionamentos. Anna Karênina, em 
particular, trata de temas caros e delicados para nós, mulheres, 
como maternidade, adultério, emancipação e suicídio, e que se-
rão abordados por escritoras a partir do momento em que passa-
mos a ter mais espaço na literatura. Ao fim e ao cabo, esse tipo de 
leitura acaba por ser uma fonte de reflexão e autoconhecimento”, 
conclui a pesquisadora.

Imagem: Wikipedia/Reprodução

Pintura de Henrich Matveevich Manizer (1847-1925) retratando 
Anna Karênina: personagem será examinada, através do viés 
feminista, por pontos que diferenciam ela de outros romances 

sobre mulheres adúlteras publicados também no século 19

Obra será analisada pelo jornalista, tradutor e 
pesquisador de literatura russa Astier Basílio 

(E) e a doutoranda em Estudos Literários e 
Feministas, Luísa Gadelha (D)

Audaci Junior 
audaciauniao@gmail.com

Foto: Naiara Gato/DivulgaçãoFoto: Acervo Pessoal
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Friozinho gostoso
As chuvas começavam 

em maio, às vezes as pri-
meiras chegavam no final 
de abril, mas pra valer mes-
mo elas se derramavam so-
bre as ruas sem calçamento 
do bairro, a partir dos mea-
dos de junho, quando acon-
teciam os festejos juninos. 
Aí, sim, era chuva pra nin-
guém botar defeito e elas vi-
nham acompanhadas de um 
vento forte e frio, que fazia ti-
ritar quem não dispunha de 
um bom agasalho. E isso era 
aqui, não pensem que era em 
Campina Grande...

Lembro bem que, numa 
noite de junho, muito bem ar-
rumado – de calça nova, ca-
misa listrada e sapato mar-
rom – para ver a festa de São 
João da Avenida Conceição, 
saindo de casa na rua da 
Concórdia, tive de parar no 
percurso e procurar abrigo 
embaixo da única marquise 
que existia no caminho, exa-
tamente na mercearia da es-
quina da Vera Cruz com a Ca-
pitão José Pessoa – tudo isso 
em Jaguaribe, é claro.

Foi um momento difícil 
de esquecer porque, naquela 
noite de chuva forte, outras 
pessoas fizeram o mesmo e 
o espaço sob a marquise fi-
cou congestionado. No ema-
ranhado de gente,  me arre-

piei ao sentir meu braço e 
minhas mãos roçando (in-
voluntariamente) nos duros 
peitinhos de uma colega ado-
lescente que ainda não usara 
o seu primeiro sutiã.

Mas, deixando de lado 
as chuvas que se prolonga-
vam até agosto, o bom mes-
mo daquela época era sen-
tir o friozinho gostoso que 
todas as noites deixavam a 
cidade mais caseira: até as 
cadeiras nas calçadas eram 
recolhidas mais cedo e os 
quase 20 graus de tempera-
tura obrigavam as mulheres 
(principalmente) ao uso de 
casacos de lã ou providen-
ciais xales. 

Eu – que nem sonhava 
e nem sabia o que era um 
bom vinho, um “fondue” 
de queijo ou um cobertor 
de orelha – sabia mesmo 
era apreciar o barulho mu-
sical da chuva batendo no 
telhado (sem forro e sem 
goteiras), a água caindo aos 
borbotões pela biqueira da 
casa, as poças que se forma-
vam na Vasco da Gama e o 
perigo que representava a 
encharcada bola de meia, 
de cujo impacto os craques 
nem sempre conseguiam se 
defender, atingidos às vezes 
na chamada região dos paí-
ses baixos.

Sair pela rua chutando 
as poças, tomar banho de 
chuva, correr contra o ven-
to com os pingos de chuva 
a bater no rosto – eram coi-
sas que faziam a minha fe-
licidade, principalmente 
depois que fiquei curado 
daquela asma que por al-
guns anos me atormentou 
e cujo remédio milagroso 
nunca soube qual foi...

E – como se diz hoje – 
curtir aquele friozinho gos-
toso que fazia de noite, era 
delicioso e se igualava ao 
prazer de ficar mais tempo 
na cama (ou na rede), pois as 
férias escolares tinham data 
certa para acontecer e por 
isso mesmo, depois do São 
João, as aulas só voltariam 
no dia 6 de agosto, após o fim 
da Festa das Neves.

E tenho quase certeza 
de que mesmo os mais po-
bres (e eu era um deles) não 
corriam o risco de morrer 
de frio, primeiro porque ti-
nham um teto para se abri-
gar – à época não existiam 
os atuais moradores de rua 
– e, em segundo lugar, por-
que aquele pijama usado de 
flanela, guardado de um ano 
(ou de um irmão) para ou-
tro, vinha na hora certa. Às 
vezes coronha nas pernas e 
curto nos braços, saía do ar-

mário ainda com cheiro de 
naftalina, mas cumpria fiel-
mente o seu papel.

Isso tudo, sem falar na 
indefectível colcha de meia-
lã, de cor marrom com lis-
tras pretas amarelas que as 
Lojas Paulistas e o Arma-
zém Nova Aurora expu-
nham nas suas calçadas e 
o povo a comprava a pouco 
mais de 2 mil réis e que, por 
ser tão curta, fazia jus ao fa-
moso ditado; “É cobertor de 
pobre, quando cobre a cabe-
ça, descobre os pés...”

“Sair pela rua 
chutando as 
poças, tomar 
banho de chuva, 
correr contra 
o vento com os 
pingos de chuva 
a bater no rosto – 
eram coisas que 
faziam a minha 
felicidade

Reisado, festa de Santos Reis

A Folia de reis, também chama-
da de reisado ou Festa de Santos 
reis, é uma festa popular e tradicio-
nal brasileira. Trata-se de uma das 
festas folclóricas mais emblemáti-
cas do Brasil. O reisado possui um 
caráter cultural e religioso, e ocor-
re no período de 24 de dezembro a 
6 de janeiro (Dia de reis ou Dia dos 
Três reis Magos). No Brasil, a festa 
é celebrada em diversas regiões do 
país. Os estados onde essa tradição 
está mais presente são: rio de Janei-
ro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, 
Espírito Santo, Goiás e em quase to-
dos os estados do Nordeste.

A origem da Folia de reis está as-
sociada a uma tradição cristã de ori-
gem portuguesa e espanhola, que 
provavelmente foi trazida para o 
Brasil no século 19. A Folia de reis 
é celebrada na religião católica com 
o intuito de comemorar a visita dos 
três reis Magos (Gaspar, Belchior e 
Baltazar) ao menino Jesus.

A celebração dura 12 dias e vai 
desde 24 de dezembro (véspera do 
nascimento de Jesus) até 6 de janei-
ro, data na qual os reis Magos che-
gam a Belém. No momento em que 
os reis Magos avistaram no céu a 
Estrela de Belém, eles foram ao en-
contro de Jesus e levaram incenso, 
ouro e mirra para presenteá-lo, é o 
que diz a tradição religiosa.

Um grupo de Folia de reis é for-
mado por um mestre embaixador, 
um contramestre, os três reis Ma-
gos, os palhaços, os alferes e os fo-
liões. Além disso, durante a Folia 
de Reis é possível assistir aos desfi-
les dos grupos dedicados ao festejo 
pelas ruas. Os integrantes dos gru-
pos usam fantasias coloridas, dan-
çam e tocam músicas típicas com 
diversos instrumentos (como, por 
exemplo, violas, reco-reco, tambo-
res, acordeões, sanfona, pandeiros, 
gaitas, entre outros).

Muitos dos grupos de reisado 
fazem apresentações teatrais reci-
tando versos. Após o desfile, uma 
missa temática costuma ser celebra-
da. Vale ressaltar que, em alguns lo-
cais, os grupos de Folia de reis são 
chamados de “Ternos de reis”.

Durante o dia, diversas barracas 
com comidas, bebidas, jogos e lem-

branças enchem as cidades que fes-
tejam essa tradição. As comemora-
ções são realizadas de acordo com 
as tradições e particularidades de 
cada região do país. Ou seja, comi-
das típicas, músicas, brincadeiras 
e danças variam consoante o local 
onde ocorre o festejo. Os versos, ge-
ralmente repentes e as músicas da 
festa da Folia de reis possuem sig-
nificado religioso.

Música I

Porta aberta, luz acesa / Sinal de 
muita alegria / Entre eu, entra meu ter-
no / Entra toda a companhia. // Graças 
a Deus já vimos / Sua casa iluminar / 
Já que nos abriram a porta / Falta nos 
fazer passar. // Este é o primeiro verso 
/ Que nesta casa eu canto / Em nome 
de Deus começo / Padre, filho Espíri-
to Santo. // Estes três Reis por serem 
santos / Que saíram a caminhar / Pro-
curando Jesus Cristo / Nesta casa vie-
ram achar.

Música II

Agora mesmo chegamos / Na bei-
ra do seu terreiro / Para tocar e can-
tar / Licença peço primeiro. // Meu se-
nhor, dono da casa / Acordai, se estais 
dormindo / Venha ver a estrela d’alva / 
Que bonita está saindo. // Meu senhor, 
dono da casa / Se escutar me ouvireis / 
Que dos lados do Oriente / São chega-
dos os três Reis. // Vimos lhe cantar os 
Reis / E também lhe visitar / Ó de casa, 
casa santa / Onde Deus veio habitar.

Música III

Senhor e dono da casa, vai chegando 
a folia / Vem beijar a nossa bandeira e es-
cutar a cantoria / Vem abrir a sua porta 
que nós viemos de pouso / Vem abris a 
sua porta que nós viemos de pouso ai ai 
ai! // Nosso corpo que descanso nós pre-
cisamos dum canto / Nossa arma quem 
vigia é o divino espírito santo / Nossa 
arma que vigia é o divino espírito san-
to ai ai ai! / Senhor dona da casa, a folia 
vai saindo / Fica com Deus nosso pai e 
a proteção do divino ai ai ai!

A cantoria começa com o deslo-
camento do grupo para um local 
previamente determinado, onde 
é cantado o ‘Bendito’, em louvor a 
Deus, para que a brincadeira seja 
abençoada a autorizada. A partir 
daí, começam as “jornadas”. O en-
redo é formado pelos mais diversos 
motivos: amor, guerra, religião, his-
tória local, apresentado em tom sa-
tírico e humorístico, originando um 
clima de brincadeira.

O reisado é formado por dois 
cordões que disputam a simpatia da 
plateia e são liderados pelas perso-
nagens centrais: O Caboclo ou Ma-
teus e a Dona Deusa ou Dona do 
Baile. Também se destaca a figura 
do Boi, cuja aparição representa o 
ponto alto da dança.

O reisado tem como caracterís-
tica o uso de trajes de cores fortes e 
chapéus ricamente enfeitados com 
fitas coloridas e espelhinhos. Com 
uma marcação cênica e de compas-
so, remete a essa essência da catar-
se da cultura tradicional, nos sons, 
nas cores das fitas, no esplendor da 
dança e na alegria.

Foto: Pixabay

Festividade tem caráter cultural e religioso

Colunista colaborador

Quando foi decretada a pandemia, tive a 
chance de me isolar numa área rural, nos 
arredores de Vologda, no norte da Rússia. 

Levei pouca coisa comigo. Não sabíamos, como 
ninguém àquela altura, o tempo que duraria 
aquela quarentena. Na minha mochila estava 
uma antologia na qual era possível acompanhar 
300 anos de poesia russa. Graças aquele 
exemplar, e ao tempo livre, dei início ao meu 
trabalho como tradutor. 

Era uma edição bem cuidada, de capa 
dura, impressa ainda sob os auspícios do 
governo soviético. Praticamente, todos os 
grandes poetas da língua russa compareciam: 
Pushkin, Baratinski, Tyutchev, Mandelstam, 
Blok, Akhmatova, entre outros. Folheava a 
obra, detinha-me num ou noutro poema. Não 
sei por qual razão, senti vontade de traduzir, 
justamente, o poema A Lenda de Marco, de 
Maksim Górki (1868-1936). 

Confesso que não fazia a menor ideia de 
que o escritor Maksim Gorki, conhecido por 
suas vigorosas obras em prosa como A Mãe e 
Minhas universidades, também havia escrito 
poesia. Não muito tempo depois, devido à 
minha pesquisa, me deparei com uma resenha 
de Boris Schnaiderman a outra antologia, 
lançada em 1957, na qual a poesia de Gorki era 
duramente criticada. 

Talvez o ritmo ou a fábula de exaltação a feitos 
extraordinários em contraposição a uma vida 
medíocre tenha despertado meu interesse em 
traduzir. Revisei uma tradução feita há mais de 
dois anos. E é este o poema da semana:

A lenda de Marco

Era um rio, na selva, e uma fada
Constantemente nadava no rio
E esquecendo o perigo, uma vez,
Em uma rede de pescar caiu.

Os pescadores assustavam ela,
Mas entre eles o jovem Marco estava.
Começou a beijá-la com ardor
Aprisionando a beleza da fada.

Porém a fada, qual ramos revoltos,
Dentro, em braços possantes, espremia-se,
Mais punha a vista nos olhos de Marco
E calmamente de algo ela ria.

O dia todo em Marco a dar carinho;
Mas tão somente quando anoiteceu,
Escafedeu-se uma fada feliz...
A alma de Marco toda entristeceu...

Ia e vinha Marco, noite e dia,
No Danúbio, na selva ia ele.
Tudo busca e indaga: “cadê a fada?”
Mas as ondas sorriem: “não sabemos”.

“É mentira”, gritou ele pra as ondas.
“Vocês mesmo a beijaram”. E pro nada
O jovem tolo saltou no Danúbio
Pra poder se encontrar com a sua fada.

Pôs-se a nadar a fada no Danúbio,
Tal como antes de Marco, nadou;
Quanto a Marco? – Não há mais... Mas de Marco
Ao menos dele uma canção ficou.

Mas e vocês que nesta terra moram
E como vermes que são cegos vivem:
Conto nenhum sobre vocês não há,
E nem canção sobre vocês existe!

1892, 1902

Astier
  Basílio

Maksim Gorki

astierbasilio@gmail.com

Górki (1868-1936), autor de ‘A Mãe’, também foi poeta

Foto: Reprodução
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Colunista colaborador

“Olha pro céu meu amor, vê como ele está 
lindo...”, me arrepio todo. Começou a 
tocar o clássico de Luiz Gonzaga, a 

máxima expressão de nosso forró e festa de São 
João. Vejo o carro de som, uma Kombi montada 
com vários fones em cima e luzes fluorescentes 
davam o destaque, iluminando o final do arraial 
que também era alumiado com uma gambiarra 
de bicos de luz amarelas e o céu enfeitado de 
bandeirolas, um colorido que emocionava. Cada 
passo dado, o arrepio se acentuava. O medo de 
errar a coreografia e a ansiedade de ver a família 
causava um friozão na barriga. Para um garoto 
de 13 ou 14 anos, esse espetáculo é marcante. 
Naquele instante vamos entrar no arraial e exibir o 
que foi ensaiado desde finalzinho de março.

“Olha praquele balão multicor, que lá no céu vai 
subindo...” e entro no arraial, com o braço direito 
dado ao meu par (cada ano era uma diferente), 
por um portal feito de palhas de coqueiro, tudo 
muito enfeitado, a sensação era de adentrar a 
um lugar sagrado, e por que não? Era sim, para 
todos nós, da puxadora da quadrilha aos meninos 
e meninas envolvidos, momento de desarnar, de 
perder o medo de se exibir em público, mesmo que 
coletivamente. Uma pequena multidão arrodeava 
o canteiro da festa, o arraial, eram mães e pais 
orgulhosos, amigos, amigas, um cipoal de gente, e 
nós nos apresentando para a nossa comunidade, 
sendo reconhecido: “Olha, o filho de Roberto 
tá dançando com Elaine, ano passado foi com 
Pretinha”. Os pares, um atrás do outro, com suas 
roupas multicoloridas, seguiam em roda, no 
“passeio na roça”.

“Foi numa noite, igual a esta, que tu me deste 
teu coração”, e a quadrilha se desenvolvia em 
seus passos mais conhecidos. Íamos até o fim do 
percurso e cada casal ia para um lado. No meio 
do arraial, um vulcão de fogos exibia seu brilho. 
Naquele momento, enquanto a ansiedade batia 
ainda forte no coração, procurava a família e 
conhecidos nos limites do arraial. Palmas e gritos 
anunciavam nossos mais queridos: “Vira pra tirar 
um retrato!” e não era de nenhum equipamento 
digital, máquina com filme Kodak de 24 ou 36 
poses, não podia falhar, mas de jeito nenhum!

“O céu estava, assim em festa, pois era noite 
de São João, havia balões no ar, xote e baião no 
salão...”, momento muito especial, os passos na 
quadrilha se desenvolviam. O primeiro “alavantu” 
e “anarriê” dava um desafogo, nos olhávamos e 
dava-nos um a um a força e o encorajamento. O 
ímpeto era amenizado, depois de um “anarriê”, 
vi onde estava mamãe e minha torcida, 
parentes e amigos que quando sempre passava 
gritavam, batiam palmas e mostravam presença, 
encorajando e motivando aquele momento.

“No lume da fogueira de uma noite de forró, pé 
e chão, chão e pó, se amam como estrelas no azul 
no arrebol, paixão acesa como a luz do sol...” esse 
som do forró galope de Chiclete com Banana, bem 
acelerado, marcava nosso sentimento, dávamos os 
maiores pinotes, parecia que éramos energizados 
com aquela trilha sonora. Olha a chuva... passou! 
“Alavantu”, “anarriê”. Tá na hora da viuvinha... 
“balancê”. Ah que saudade... Na quadrilha éramos 
reconhecidos pela comunidade, o filho de fulana e 
de cicrano, a filha do padeiro, e todos ali irmanados 
vendo aquele espetáculo popular, um divertimento 
para muita gente que já não saía muito de casa, 
algo doméstico, bem regional e cintilando as nossas 
raízes, nossos costumes. Barraquinhas vendiam 
canjica, pamonha, milho assado e cozido, n’um 
clima junino que mais parecia a maior festa do ano, 
e era, e é. Aqui o São João é tudo.

Depois dos passos apresentados, a coreografia 
toda feitinha, para o orgulho de todos, estava na 
hora de se despedir. O passeio na roça era o adeus, 
o tchau, os meninos levantavam os chapéus de 
palha e saudavam os presentes, as meninas sorriam 
e balançavam os vestidos, missão cumprida. Sair 
do arraial era o momento de assédio, de euforia 
e alegria, vinha gente nos abraçar que sequer 
conhecíamos, alguns a elogiar, as paquerinhas 
passavam a me olhar e sorrir, outras vinham querer 
me conhecer, aquilo para mim era fabuloso e o 
assédio foi mais forte em dois anos que na quadrilha 
fui noivo, eitaaaaa, não quero nem lembrar...

“Eu quero ver pega-pega no salão é forró a 
noite inteira, é noite de São João...” e ali estávamos 
felizes, ainda em êxtase. O abraço de meus pais, as 
conversas com os amigos, ir para a frente de casa, 
curtir a fogueirinha, soltar fogos, comer milho e a 
vontade que aquela noite nunca acabasse... Noites 
juninas, viva São João!

(Para Suênia Bandeira)

Crônica 
  Em destaque

Crônicas Juninas

Thomas Bruno Oliveira 
thomasbruno84@gmail.com

A programação da ‘Caravana In-
teratos’ está no município de Ouro 
Velho, no Cariri da Paraíba. Hoje, a 
partir das 19h, será apresentado gra-
tuitamente na Praça Massilon Dantas 
o espetáculo Trovoada vem aí.

Encenado pela argentina radica-
da na Paraíba, Guadalupe Merki (a 
palhaça Trovoada), o enredo é um 
grande delírio cômico, no qual a per-
sonagem se utiliza de um método pe-
culiar para guardar suas memórias e 
preservar o passado. E ainda tem um 
dom: ela vira uma aranha.

Com 45 minutos de duração, a cria-
ção da artista é orientada para poder 
se apresentar em qualquer lugar não 
convencional e para espectadores de 
qualquer idade. O espetáculo é forma-
tado com base na interação com a pla-

teia o tempo inteiro e foi criado a partir 
de provocações dos palhaços e direto-
res artísticos Diogo Cábuli e Aquiles 
Nud. “Mas a direção final será do pú-
blico. Eles que irão me dizer o que fun-
ciona e o que não”, afirma Guadalupe. 
“Acredito muito no poder dos sonhos 
e a ideia desse espetáculo nasce a par-
tir de um. Nele, eu vi o espetáculo, me 
vi apresentando, vi as cores e senti que 
ele tinha cheiros. A partir daí comecei 
a procurar memórias da minha vida a 
partir de cheiros. Acredito muito nas 
criações desde as minhas verdades e 
mais ainda quando estamos falando 
de palhaçaria”, conta a artista.

A programação da ‘Caravana In-
teratos’ é realizada pelo Governo do 
Estado da Paraíba, através da Funda-
ção Espaço Cultural da Paraíba (Fu-
nesc) e conta com apoio da prefeitura 
do município de Ouro Velho.

Hoje, em Ouro Velho, será apresentado gratuitamente ‘Trovoada vem aí’

Espetáculo circense vai 
à região do Cariri da PB

‘Caravana Interatos’

Da Redação
Foto: Funesc/Divulgação

Guadalupe Merki é a Trovoada

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

LIghTyEAR (EUA. Dir: Angus MacLa-
ne. Animação. Livre). A história de origem 
definitiva de Buzz Lightyear, o herói que 
inspirou o brinquedo em ‘Toy Story’ (1995). 
Depois que em um teste de voo da nave es-
pacial faz com que Lightyear vá para um 
planeta hostil e fique abandonado a 4,2 mi-
lhões de anos-luz da Terra ao lado de seu 
comandante e sua tripulação. Enquanto 
Buzz tenta encontrar um caminho de volta 
para casa através do espaço e do tempo, 
ele descobre que já se passaram muitos 
anos desde seu teste de voo. CENTERPLEX 
MAG 4 (dub.): 15h - 17h10 - 19h15; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 2 (dub.): 14h15 - 16h45 - 
19h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 
13h30 - 16h - 18h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 
4 (dub.): 13h45 - 16h15 - 18h45; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 6 (dub.): 14h - 16h30 - 19h - 
21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub., 3D): 
15h - 17h30 - 20h; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 
- Macro-XE (dub., 3D): 14h30 - 17h - 19h30; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub., 3D): 
14h30 - 17h - 19h30 - 22h; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 4 (dub.): 13h30 - 16h; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 5 (dub.): 14h - 16h30 - 19h - 
21h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 14h 
- 16h10 - 18h20; CINE SERCLA TAMBIÁ 6 
(dub., 3D): 14h20 - 16h30 - 18h40 - 20h50; 
CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 14h - 
16h10 - 18h20; CINE SERCLA PARTAGE 2 
(dub., 3D): 14h20 - 16h30 - 18h40 - 20h50.

A SuSpEITA (Brasil. Dir: Pedro Peregri-
no. Suspense. 14 anos). Depois de ser diag-
nosticada com Alzheimer, a comissária da 
inteligência da Polícia Civil, Lúcia (Gloria Pi-
res) decide se aposentar para cuidar de si e 
ficar mais perto de sua família. Entretanto, 
durante seu último caso, ela descobre um 
grande esquema criminoso e vira uma das 
principais suspeitas na própria investiga-
ção. CINÉPOLIS MANAÍRA 3: 21h.

CONTINuAÇÃO

ASSASSINO SEm RASTRO (Memory. 
EUA. Dir: Martin Campbell. Ação e Thril-
ler. 16 anos). Alex Lewis (Liam Neeson) é 
um assassino experiente na mira do FBI. 
Quando Alex se recusa a concluir um tra-
balho para uma organização criminosa, 
entra em uma missão eletrizante para ca-
çar e matar as pessoas 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 
começa a vacilar e ele é forçado a questio-
nar todas as suas ações, e, acima de tudo, 
em quem ela confia. CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 4 (dub.): 21h15; CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 4 (dub.): 21h45.

A hORA dO dESESpERO (The Despe-
rate Hour. EUA. Dir: Phillip Noyce. Thriller 
e Suspense. 14 anos). Uma mãe recente-
mente viúva, Amy Carr (Naomi Watts), está 
fazendo o possível para restaurar a nor-
malidade na vida de sua filha e de seu fi-
lho adolescente em sua pequena cida-
de do interior. Enquanto ela está fazendo 
sua corrida matinal na floresta, ela encon-
tra sua cidade no caos quando um tiroteio 
ocorre na escola de seu filho. A quilôme-
tros de distância, a pé na floresta densa, 
Amy corre desesperadamente contra o 
tempo para salvar seu filho. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 2 (leg.): 21h45.

dOuTOR ESTRANhO NO muLTIvER-
SO dA LOuCuRA (Doctor Strange in the 
Multiverse of Madness. EUA. Dir: Sam Rai-
mi. Aventura. 14 anos). Doutor Estranho (Be-
nedict Cumberbatch) vai para uma jorna-
da rumo ao desconhecido. Além de receber 
ajuda de novos aliados místicos e outros já 
conhecidos (como a Wanda, interpretada 
pela Elizabeth Olsen), o mago da Marvel 
atravessa as realidades alternativas peri-
gosas dos diversos universos para enfren-
tar um misterioso adversário. CINE SERCLA 
TAMBIÁ 5 (dub.): 20h30; CINE SERCLA PAR-
TAGE 1 (dub.): 20h30.

JuRASSIC WORd: dOmíNIO (EUA. Dir: 
Colin Trevorrow. Aventura. 12 anos). Quatro 
anos após a destruição da Ilha Nublar, os 
dinossauros agora vivem ao lado de huma-
nos em todo o mundo. Contudo, nem todos 
répteis consegue viver em harmonia com a 
espécie humana, trazendo problemas gra-
ves. Esse frágil equilíbrio remodelará o fu-
turo e determinará, de uma vez por todas, 
se os seres humanos continuarão sendo os 
principais predadores em um planeta que 
agora compartilham com as criaturas mais 
temíveis da história em uma nova era. Os 
ex-funcionários do parque dos dinossauros, 
Claire (Bryce Dallas Howard) e Owen (Ch-

ris Pratt) se envolvem nessa problemática e 
buscam uma solução, contando com a aju-
da dos cientistas experientes em dinossau-
ros. CINÉPOLIS MANAÍRA 1 (dub.): 14h10 
- 17h15 - 20h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - 
MacroXE (dub., 3D): 22h; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 11 - VIP (leg.): 15h30 - 18h50 - 22h10; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 14h15 
(exceto seg. e ter.) - 17h30 (exceto seg. e 
ter.) - 20h45 (exceto seg. e ter.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 4 (dub., 3D): 18h30; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 14h30 - 17h20 - 
20h20; CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 
14h30 - 17h20 - 20h20. 

REBENTO (Brasil. Dir: André Morais. 
Drama. 14 anos). Mulher (Ingrid Trigueiro) 
comete um crime contra seu filho recém-
nascido e decide abandonar a família, seu 
lar e sai em busca de um novo rumo para 
sua vida. CINE BANGÜÊ: 16h (18/6).

TOp guN: mAvERICk (EUA. Dir: Jose-
ph Kosinski. Aventura. 12 anos). Depois de 
mais de 30 anos servindo a marinha como 
um dos maiores pilotos de caça, Pete “Mave-
rick” Mitchell (Tom Cruise) continua na ativa, 
se recusando a subir de patente e deixar de 
fazer o que mais gosta, que é voar. Enquan-
to ele treina um grupo de pilotos em forma-
ção para uma missão especial que nenhum 
“Top Gun” jamais participou. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 8 (dub.): 15h15 - 18h15 - 21h20; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 14h45 
- 17h45 - 20h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
2 (dub.): 15h (exceto seg.) - 18h (exceto seg.) 
- 21h (exceto seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 
3 (dub.): 15h - 17h30 - 20h15; CINE SERCLA 
PARTAGE 4 (dub.): 15h - 17h30 - 20h15.

TOAdA pARA JOSé SIquEIRA (Brasil. 
Dir: Eduardo Consonni e Rodrigo T. Mar-
ques. Documentário. Livre). Resgate poéti-
co da vida e da obra do maestro, professor, 
musicólogo e compositor paraibano José Si-
queira. CINE BANGÜÊ: 18h. (18/6)

Foto: Divulgação

Liam Neeson em ‘Assassino Sem Rastro’, em exibição nas salas da capital paraibana
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Ao longo de um dos períodos 
mais agudos, quando houve o iso-
lamento social como forma de pre-
venção contra a doença, o escritor e 
desembargador do Tribunal de Justi-
ça do Estado da Paraíba, Marcos Ca-
valcanti de Albuquerque, aproveitou 
essa situação causada pela pandemia 
para produzir algumas obras literá-
rias. Duas delas, o romance Gurguri 
(MLP, 303 páginas) e a novela A Bo-
tija – Tristão e Angélica (154 páginas, 
Mídia Gráfica e Editor), cada qual ao 
preço de R$ 40, que serão lançadas 
hoje, a partir das 10h, na Livraria do 
Luiz, em João Pessoa, dentro da pro-
gramação que celebra os 50 anos de 
existência do estabelecimento. 

O escritor e desembargador in-
formou que, durante o evento, o pre-
sidente da Academia Paraibana de 
Letras (APL), Ramalho Leite, que 
também assina o texto de apresen-
tação de Gurguri, que é o segundo li-
vro do autor no gênero romance, fa-
lará sobre para os presentes sobre a 
obra, cujo prefácio é assinado pelo 
acadêmico Itapuan Bôtto Targino. Já 
o outro livro, a primeira novela do 
magistrado Marcos Cavalcanti, será 
apresentado pelo jornalista Hilton 
Gouvêa, repórter de A União. 

“O livro Gurguri é um romance 
autobiográfico e o título é o mesmo 
nome da propriedade, a fazenda do 
meu pai, onde eu fui criado, no mu-
nicípio de Mamanguape, localiza-
do no Litoral Norte. Nessa obra falo, 
por exemplo, sobre essa minha cida-
de natal com referências ao século 
20, bem como falo sobre minha in-
fância até os 12 anos de idade, com 
minha família, nessa propriedade, 
e também na cidade de Maman-
guape, passando por municípios da 
região do Vale até a capital, João Pes-
soa, bem como a respeito dos meus 
estudos e a relação com os meus fa-
miliares. Ou seja, é um registro das 
minhas reminiscências e de aspec-
tos históricos e pitorescos da cida-
de”, disse o escritor.

Além de um capítulo falando so-
bre a história do Vale do Maman-
guape do ponto de vista do próprio 
autor do livro, Marcos Cavalcanti de 
Albuquerque acrescentou que os lei-
tores ainda encontrarão nomes de 
ruas engraçadas, lendas indígenas, 
poesias, rezas populares e apelidos 
de pessoas, bem como algumas estó-
rias de figuras populares, a exemplo 
das que se referem ao caçador Bilu-
ca e a Zé Mocó.

Já se referindo ao outro livro, A 
Botija – Tristão e Angélica, que é a sua 
primeira novela, o desembargador 

observou que a obra se baseia num 
caso concreto. “É a história de uma 
botija que foi arrancada na cidade 
de Itapororoca e o caso foi parar na 
Justiça, em 1995, tendo sido assunto 
de dois artigos publicados no Cor-
reio da Paraíba pelos jornalistas Hil-
ton Gouvêa e Tião Lucena. O dono 
da botija, Antônio de Zeca, convidou 
um pai de santo para ir com ele ar-
rancar a botija. O pai de santo a le-
vou para casa, para abrir depois de 
sete dias, mas o ouro se encantou e 
Antônio de Zeca entrou na Justiça”, 
relatou o magistrado.

“O caso chegou a ser registrado 
numa delegacia de Itapororoca e vi-
rou uma Ação Penal. Esse processo 
durou 12 anos na Comarca de Ma-
manguape e o pai de santo foi con-
denado pelo juiz pelo crime de apro-
priação indébita, porque ficou com 
o ouro e não o devolveu ao agricul-
tor. E, como a pena é pequena, não 
deu prisão, que foi transformada em 
prestação de serviços à comunidade, 
que foi cumprida durante dois anos, 
sob o acompanhamento da Justiça. 
Em 2007, ao ser concluso o caso, foi 
registrado numa reportagem publi-
cada no Jornal A União. Essa parte 
do livro é real e para a outra entrei 
na de ficção, pois criei o casal Tristão, 
filho de Antônio de Zeca, e Angéli-
ca, noiva de Tristão. Tristão achava 

que iria ficar rico, por causa da boti-
ja, o que não aconteceu, mas os pais 
dela continuaram não aceitando o 
casamento e ele raptou a noiva, le-
vando-a para o Rio de Janeiro”, dis-
se o escritor e desembargador Mar-
cos Cavalcanti. 

Com essas duas novas obras que 
lança hoje, o autor informou que 
são 35 livros que está publicando. 
O magistrado disse que ainda pro-
duziu outros dois títulos, nesse pe-
ríodo da pandemia, mas não quis, 
por enquanto, antecipar detalhes 

a respeito, porém espera lançá-los 
em agosto. “Meu hobby é escrever, 
o que me agrada muito”, confessou 
o desembargador Marcos Caval-
canti, que também ocupa a cadeira 
de número 17 da Academia Parai-
bana de Letras (APL) desde 2013 e 
a de número 44 do Instituto Histó-
rico e Geográfico Paraibano (IHGP) 
desde 2010, além de ser presidente 
da Comissão de Cultura e Memó-
ria do Poder Judiciário da Paraíba 
e fundador da Academia de Letras 
no Vale do Mamanguape.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Segundo do gênero do 
paraibano, ‘Gurguri’ é um 
romance autobiográfico, cujo 
título é o mesmo nome da 
fazenda do pai do autor, onde 
ele foi criado, em Mamanguape

‘A Botija – Tristão e 
Angélica’ é a primeira 
novela de Albuquerque, que 
conta a história real de uma 
botija que foi arrancada na 
cidade de Itapororoca
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Desembargador do TJPB, Marcos Cavalcanti de Albuquerque, apresenta as obras hoje, em João Pessoa

Magistrado lança romance e novela
Literatura

Com os novos livros, totalizam 35 obras publicadas por Cavalcanti de Albuquerque

McCartney chega aos 80 em plena atividade, fazendo shows de quase três horas

“A chegada de Paul McCartney 
aos 80 anos, por si só, já represen-
ta um marco. Nesses tempos lou-
cos, violentos e de excessos, chegar 
bem, saudável e lúcido aos 80 anos 
de idade já é uma vitória extraordi-
nária. Acontece que estamos falan-
do do maior músico e compositor da 
história da música popular. E que 
chega aos 80 anos agora em junho, 
em plena atividade, fazendo tours 
pelo planeta, tocando e cantando 
por quase três horas em cada um de 
seus shows, sem sequer parar para 
tomar água. Um homem como esse, 
que coloca o amor pela música aci-
ma de tudo, que desafia os limites e 
imposições da idade com vivacida-
de e energia incomuns é algo para 
ser celebrado. É algo grandioso. É a 
prova de que o rock é uma espécie 
de fonte de vida eterna”.

Foi o que declarou o paraibano 
Waldir Dinoá, referindo-se ao ex
-beatle, agora sir Paul McCartney, 
que comemora hoje oito décadas de 
vida. “Acho que me tornei músico 

por causa de Paul McCartney. Ele é 
um baita espelho para mim”, admi-
tiu o baixista, que lamentou não ter 
shows marcados, no momento, para 
celebrar o aniversário nesta que con-
sidera grande data do seu ídolo. “Por 
duas razões: tenho me dedicado a 
concluir o meu primeiro CD, que se 
chama Constant Motion e deverá es-
tar pronto dentro de dois ou três me-
ses; a outra é que meu projeto de Tri-
buto a Paul McCartney e os Beatles 
está parado em função de mudança 
e reformulação da banda. Estou se-
lecionando novos músicos para in-
tegrar o projeto, o que é uma tarefa 
bem difícil. Atualmente, o projeto se 
transformou mais em um Tributo aos 
Beatles, justamente pela dificuldade 
em encontrar músicos que toquem 
esse estilo de música, em nossa cida-
de. A maioria dos músicos conhece 
os Beatles, mas desconhece o traba-
lho solo de McCartney. E isso é uma 
limitação para mim. Tenho convite 
para tocar agora em julho. Se eu con-
seguir músicos para tanto, é capaz 
que algo aconteça”, justificou.

Apesar da condição de fã, o músi-
co paraibano admitiu que o ex-beatle 

passou por mudanças. “Claro, Mc-
Cartney não é hoje o cantor que já foi 
um dia. Sua voz rouca e até cansada 
mostra isso. Mas ele não se intimi-
da. Imagino que deve ter contribuí-
do muito o fato dele ter se tornado, lá 
atrás, um vegetariano convicto. Mas 
acho que, acima de tudo, é uma ques-
tão de amor incondicional ao que 
sempre fez na vida. Uma questão de 
atitude”, analisou Dinoá.

O músico já foi aos shows de Mc-
Cartney ao vivo quinze vezes. “Ter 
um beatle na sua frente, uma lenda 
viva do rock, um ídolo do calibre de 
Paul, é experiência única e, claro, ab-
solutamente inesquecível. Até por-
que ele faz valer cada centavo gas-
to no ingresso, que nunca é barato. 
Posso destacar duas das oportunida-
des em que o vi ao vivo: primeiro, os 
dois shows que ele fez no Maracanã, 
em abril de 1990. Foi a primeira vez 
que ele veio ao nosso país. O segun-
do desses dois shows entrou para o 
Livro Guinness de Recordes. Foi o maior 
público pagante para uma apresen-
tação de um único artista: 184 mil 
pessoas. E eu estava lá, bem no meio 
dessa multidão, segurando uma foto 

dele, que vem junto com o famoso Ál-
bum Branco. A segunda experiência 
inesquecível foi estar na grade de um 
show dele no Mineirão, em 2017, em 
Belo Horizonte. Na oportunidade, fi-
quei cara a cara com ele, com quem 
inclusive troquei sorrisos de satisfa-
ção e aprovação em algumas músi-
cas”, relatou Waldir Dinoá. 

Já se referindo ao trabalho de 
Paul McCartney e John Lennon nos 
Beatles, Waldir Dinoá afirmou que 
os dois “formaram uma parceria de 
compositores jamais vista na história 
da música popular. Ambos tinham 
personalidades e vozes diferentes, 
mas que se complementavam”, ex-
plicou o artista paraibano.

Hoje, ex-beatle Paul McCartney completa 80 anos
aniversário

Foto: Ednaldo Araújo/Divulgação

Foto: Márcio José Sanchez/Estadão Conteúdo
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O governador João Azevêdo disse que o Estado pode adotar novas medidas para combater a Covid-19

Ação
Gestor também 

destacou 
compromisso 

do Estado com a 
ciência no combate 

à pandemia 

Em Bananeiras, governador João Azevêdo diz, em entrevista, que o Estado não pode abrir mão de arrecadação

PB vai ao STF para não perder receita
mudança no icms

A Paraíba irá ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
para não perder receita com 
a aprovação do projeto que 
estabelece teto do ICMS 
com combustível, energia, 
comunicação e transporte. 
Foi o que garantiu ontem o 
governador João Azevêdo 
(PSB), em entrevista à im-
prensa, no Brejo paraibano, 
onde entregou várias obras 
à população. 

Em relação à volta da 
obrigatoriedade do uso de 
máscaras em locais abertos 
e fechados, já adotada em 
alguns estados do país, e 
afirmou que adotará as me-

Foto: Coegenes Lira/Divulgação

Fotos: André Lúcio/Secom-PB

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br n 

Uso de 
máscara 
continua 
sendo 
recomendado 
na Paraíba 
para quem é 
do grupo de 
risco e para 
pessoas com 
sintomas 

De acordo com o governa-
dor, se houver necessida-
de, o uso da máscara será 
recomendado em primeiro 
momento, e caso ocorra au-
mento nas ocupações hos-
pitalares, poderá se tornar 
obrigatório nos ambientes 
fechados no Estado.

“As medidas são toma-
das gradativamente em 
função das demandas que 
aparecem, mas é preciso 
que os números nos indi-
quem. Por enquanto, a Pa-
raíba está tranquila em 
relação a isso e não há ne-
cessidade”, concluiu.

didas necessárias para con-
ter o avanço da Covid-19 no 
Estado.

Conforme o chefe do 
Executivo estadual, as deci-
sões da gestão estadual em 
relação à pandemia, desde 
março de 2020 até hoje, fo-
ram baseadas na ciência, 
números e relatórios téc-
nicos.

No Estado, a continui-
dade da proteção continua 
sendo recomendada para 
pessoas imunossuprimi-
das, idosos e aquelas que 
apresentarem sintomas res-
piratórios. O uso do equipa-
mento passou a ser obriga-
tório na Paraíba em março 
de 2020, logo no início da 
crise sanitária, e foi libera-
do no início de abril des-
te ano.

“Se os relatórios e os nú-
meros indicarem que pre-
cisaremos tomar alguma 
medida, tomaremos com 
toda tranquilidade. Não 
tenho receio disso. Duran-
te muito tempo as pessoas 
diziam que eu perderia vo-
tos. Eu não estava preo-
cupado em perder votos, 
estava preocupado em sal-
var vidas. É uma diferença 
muito grande entre uma 
coisa e outra”, destacou. 

O governador João Aze-
vêdo entregou, na manhã 
de ontem, a reforma e am-
pliação da ECIT Efigênio 
Leite, em Borborema, com 
novos laboratórios, 10 salas 
de aulas e biblioteca e um 
ginásio esportivo coberto 
(este último equipamento 
entregue em 2020). O Go-
verno do Estado investiu, 
por meio da Suplan, mais 
de R$ 1,9 milhão no educan-
dário, que ganha em con-
forto e comodidade para 
alunos e professores. 

Ao lado da prefeita de 
Borborema, Gilene Cân-
dido, e do vice-prefeito 
Amâncio Ramalho, João 
Azevêdo foi recebido de 
forma calorosa pelos pro-
fessores e alunos e conhe-
ceu as dependências da 
escola. No laboratório de 
robótica e de ciências, o go-
vernador conheceu os ex-
perimentos em robótica e 
viu de perto o trabalho em 
argila realizado por crian-
ças especiais que estudam 
no estabelecimento de en-
sino. 

O chefe do Executivo 

afirmou que se sente feliz 
em ter iniciado uma exten-
sa agenda no Brejo, nesta 
sexta-feira, fazendo o que 
mais gosta: entregar obras 
na área de educação. “Já ga-
nhei o dia só por ver essa 
escola linda, bem cuida-
da e oferecendo o melhor 
para os alunos. A educa-
ção é a única possibilidade 
para muitas crianças con-
quistarem seus futuros e 
vemos nos olhos de alunos 
e professores o entusiasmo 
e a esperança”, completou.

 O governador também 
ressaltou os investimen-
tos de mais de R$ 400 mi-
lhões realizados na região 
na educação, ginásios, es-
tradas, creches, abasteci-
mento de água e programas 
importantes em segurança 
alimentar.

Para o secretário de Edu-
cação e Ciência e Tecnolo-
gia, Claudio Furtado, essa 
ECIT em Borborema de-
monstra o padrão de qua-
lidade que está sendo em-
preendido em cerca de 150 
escolas no Estado da Paraí-
ba. “Todas essas melhorias 

que presenciamos hoje se 
dão para melhorar a qua-
lidade no ensino e oferecer 
um melhor ambiente esco-
lar para estudantes e pro-
fessores. Essa é a nossa mis-
são diária”.

A prefeita de Borbore-
ma, Gilene Cândido, des-
tacou que a ampliação e 
as melhorias da escola era 
um sonho antigo que está 
sendo concretizado, assim 
como foi também a entre-
ga do Ginásio coberto da 
escola pelo atual governo 
no ano de 2020. 

Ela também agradeceu 
ao Governo do Estado pe-
los investimentos nas esco-
las, ginásios, travessia ur-
bana, reforma da praça e 
na creche que estará sen-
do licitada. “Temos hoje 
um alunado e professores 
envolvidos, empoderados, 
como resultado das melho-
rias em infraestrutura e do 
ensino de qualidade”, com-
pletou. 

O aluno Josinaldo de 
Lima agradeceu ao olhar 
atencioso e sensível do go-
vernador João Azevêdo com 

Governador entrega escola e destaca investimentos em obras

Diário Oficial publica mudança aprovada na Constituição

na região do brejo

emendas impositivas

O governador 
João Azevêdo 
conversa com 
alunos da Escola 
Efigênio Leite, 
em Borborema, 
inaugurada ontem 
conjuntamente com 
outras ações do 
Governo do Estado

A Escola Efigênio 
Leite foi entregue à 
população, depois 

de um investimento 
de R$ 1,9 milhão 

para garantir 
mais conforto e 
qualidade para 

professores e 
estudantes

as melhorias realizadas na 
escola. “Estamos com as es-
peranças renovadas, tantos 
os alunos quanto os profes-
sores, pois aqui temos um 
ambiente adequado para 

nosso crescimento educa-
cional e profissional no fu-
turo”, comentou. 

Prefeitos da região e os 
deputados Ricardo Barbo-
sa, Hervázio Bezerra, o vi-

ce-prefeito de João Pessoa, 
Léo Bezerra, também par-
ticiparam da solenidade de 
entrega da reforma e am-
pliação da ECIT Efigênio 
Leite.     

Uma emenda constitu-
cional que autoriza a trans-
ferência de recursos esta-
duais aos municípios foi 
publicada na última quin-
ta-feira no Diário Oficial do 
Estado da Paraíba. Os re-
cursos serão enviados me-

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Deputados aprovaram mudança na aplicação de recursos

diante emendas ao projeto 
de lei orçamentária anual. 
A medida começa a valer a 
partir do dia 1º de janeiro 
de 2023 e terá caráter am-
plo, abrangendo todos os 
municípios do Estado. 

Segundo a publicação, 
pelo menos 70% das trans-
ferências especiais deve-
rão ser aplicadas em despe-

sas de capital. Os recursos 
não integrarão a receita 
do município para fins de 
repartição e para o cálcu-
lo dos limites da despesa 
com pessoal ativo e inati-
vo, bem como de seu endi-
vidamento. 

Além disso, os recursos 
serão repassados direta-
mente ao município benefi-

ciado, independentemente 
de celebração de convênio. 
Os recursos pertencerão 
ao município no ato da efe-
tiva transferência finan-
ceira e serão aplicados em 
programações das áreas 
de competência do Poder 
Executivo do Município be-
neficiado, como Educação, 
Saúde e Infraestrutura. 

Foto: Ascom/ALPB
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A Federação das Associa-
ções de Municípios da Paraí-
ba (Famup), e a Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) e 
os municípios paraibanos fir-
mram uma parceria duran-
te a realização do Encontro 
“UFPB e o desenvolvimento 
paraibano: Ações integradas 
com municípios”. 

O evento, inédito e promo-
vido pela instituição, foi dire-
cionado aos 223 prefeitos do 
Estado. A instituição de ensi-
no tem iniciativas nas áreas de 
tecnologia, agricultura, saú-
de e educação que colaboram 
com as gestões municipais.

O presidente da Famup, 

George Coelho, destacou a 
importância das parcerias 
realizadas entre a UFPB e 
os municípios paraibanos.  
“Essa é uma parceria impor-
tante e fortalece o desenvol-
vimento dos municípios pa-
raibanos. A Famup se coloca 
à disposição dos gestores e 
da própria universidade para 
contribuir com essa aproxi-
mação na garantia de se de-
senvolver projetos que forta-
leçam as gestões municipais”, 
afirmou. 

O evento “UFPB e o de-
senvolvimento paraibano: 
Ações integradas com muni-
cípios” teve como objetivo de-

monstrar as potencialidades 
da UFPB no apoio a possíveis 
demandas ou necessidades 
dos municípios, também dia-
logando possibilidades de fir-
mar convênios e parcerias en-
tre as partes envolvidas para 
análise de solos, com o intuito 
de estimular e ampliar a pro-
dução agrícola.  

Na programação, foram 
apresentadas pela UFPB pro-
postas de potencialização do 
turismo, alternativas energé-
ticas para o homem do cam-
po, educação a distância, for-
talecimento dos arranjos 
produtivos e caminhos para 
a internacionalização.

O Tribunal de Justiça da 
Paraíba apresentou o per-
centual de 94,71%, no Ran-
king de Transparência 2022 
dos tribunais brasileiros, fi-
cando em 9º lugar entre as 
27 Cortes estaduais da fede-
ração. Esta é a quinta edição 
do Ranking, divulgado pelo 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), que anualmente elen-
ca critérios necessários a se-
rem publicados nos portais 
dos tribunais.

O Poder Judiciário esta-
dual avançou 20 pontos per-
centuais em relação ao ano 
passado, quando sua coloca-

ção era o antepenúltimo lu-
gar, com 75,85% no quadro 
demonstrativo. 

“O empenho e a dedica-
ção de todos os setores en-
volvidos possibilitou o gran-
de avanço na transparência, 
o que demonstra que o Tri-
bunal de Justiça da Paraíba 
já figura como um dos mais 
avançados e organizados do 
Brasil”, afirmou o presiden-
te do TJPB, desembargador 
Saulo Henriques de Sá e Be-
nevides.

Segundo o juiz auxiliar 
da presidência do TJPB, Eu-
ler Jansen, esta foi a maior 

TJPB fica em 9o lugar no Ranking do CNJ de
transparência dos tribunais brasileiros em 2022

Poder judiciário

Conselheiro do TCE, Antônio Gomes Vieira Filho, diz que município não possui recursos suficientes para esse fim

Desterro tem contratos suspensos
shows

O município de Dester-
ro, Sertão da Paraíba, teve as 
suas contratações para shows 
musicais durante o São João 
cancelados pelo Tribunal de 
Contas da Paraíba (TCE-PB).

A 1ª Câmara do TCE refe-
rendou uma Medida Caute-
lar, em sessão na última quin-
ta-feira (16), para suspender 
os contratos que somados 
chegam a R$ 478 mil.

Segundo o entendimen-
to do relator, conselheiro An-
tônio Gomes Vieira Filho, o 
município tem insuficiência 
de recursos para essa finali-
dade. O relator ressaltou que 
Desterro está em estado de 
“calamidade”, desde o final 
de abril, devido à estiagem na 
região. O decreto do Governo 
do Estado que coloca a cida-
de em situação de emergência 
vale pelo período de 180 dias.

O conselheiro expediu a 

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

decisão singular após rela-
tório técnico do órgão, que 
questionou a limitação orça-
mentária e a dependência de 
recursos repassados através 
de transferências obrigató-
rias, previstas para atender, 
prioritariamente, aos serviços 

de saúde, educação e obras 
públicas. “Até que ponto as 
festividades atendem ao inte-
resse público do ente munici-
pal”, reforçou o relator.

Os contratos cancelados 
foram com os artistas Xand 
Avião, Zezo, Cezinha Atrevi-

do e Feitiço de Menina, Aduí-
lio Mendes, Rafael Dono, For-
rozão Karcará e Zé Cantor.

Na decisão a 1ª Câmara 
questionou-se ainda a legali-
dade dos procedimentos nos-
processos de inexigibilidade. 
Foram relacionados vários 

itens, como a ausência de pa-
receres técnicos e jurídicos e 
justificativas para as contrata-
ções e preços.

Monteiro
O Ministério Público da 

Paraíba (MPPB), Ministério 
Público Federal (MPF) e o Mi-
nistério Público de Contas 
(MPC) emitiram um Termo 
de Ajustamento de Condu-
ta (TAC) para a prefeitura de 
Monteiro, devido aos gastos 
com o evento “São João de 
Monteiro 2022”, que recebeu 
uma cota de patrocínio no va-
lor de R$ 1,2 milhão.

O documento tem o ob-
jetivo de implementar uma 
cultura de transparência e 
economia para a realização 
dos próximos festejos juninos 
prevendo que a cota de patro-
cínio municipal só existirá, 
em eventos vindouros, nos 
casos em que fique demons-
trado ser necessária para

viabilizar o melhor mode-

lo de evento, de acordo com 
um prévio projeto básico e es-
tudo de viabilidade.

Além disso, o TAC prevê 
que os contratos de concessão 
de espaços públicos paraex-
ploração comercial de eventos 
deverão detalhar a obrigato-
riedade, a forma e periodici-
dade da prestação de contas 
da empresa contratada.

Neste ano, o município de 
Monteiro realizou procedi-
mento licitatório com o ob-
jeto de contratar a empresa 
especializada na exploração 
dos espaços públicos para a 
realização do evento, através 
de captação de recursos por 
meio de comercialização de 
cotas de patrocínio e apoio fi-
nanceiro.

O MPC-PB entendeu que 
se trata de um ativo da Prefei-
tura Municipal com alto po-
tencial de geração de lucro, o 
que não justificaria, em tese, 
o alto aporte financeiro reali-
zado pelo município.

Relator Antônio Gomes ressaltou que Desterro está em estado de “calamidade” devido à seca

Foto: Ascom/TCE-PB

Famup firma parceria com universidade
agricultura

“A parceria é 
importante 
e fortalece o 
desenvolvimento 
dos municípios 
paraibanos

George Coelho

Plano diretor

Prefeitura pactua minuta 
de revisão e envia à CMJP

Prefeitura de João Pessoa 
concluiu um ciclo de discus-
sões que resultou na formu-
lação de 35 diretrizes e 178 
propostas para que a cidade 
possa crescer ordenada e se 
desenvolver de forma sus-
tentável. Foram 172 eventos 
marcados por debates no de-
correr de um ano para pac-
tuar a minuta da revisão do 
Plano Diretor, que agara vai 
à Câmara Municipal para 
análise dos vereadores.

Compete à Câmara Mu-
nicipal, promover nova dis-
cussão, votar e aprovar a 
revisão do Plano Diretor e 
atualizar a legislação com-
plementar composta, en-
tre outros, dos códigos de 
Obras, Posturas, Meio Am-
biente; e das leis de Uso do 
Solo e de Parcelamento do 
Solo e Condomínios. A mi-
nuta será encaminhada ao 
Poder Legislativo no início 
do próximo mês de julho.

Após a arquiteta Valéria 
Von Büldring, responsável 
pela Equipe Técnica de Inte-
gração Municipal (ETIM), fa-
zer a leitura do regulamento 
de participação no decorrer 
dos trabalhos, a representan-
te do Consórcio João Pessoa 
Sustentável, arquiteta urba-
nista Izabel Borges, fez a ex-
posição técnica, em compa-
nhia do engenheiro civil e 
gerente de projeto Douglas 
Christofari Viero.

Temática debatida
Ela explicou como a par-

ticipação de todos no pro-
cesso de revisão resultou na 
formulação das diretrizes e 
propostas envolvendo, en-
tre outras, as temáticas am-
biental, econômica, social, 
zoneamento e uso do solo, 
infraestrutura, mobilidade, 
urbanismo e habitação.

E exemplificou, com au-
xílio de mapas e imagens, 
propostas de incentivo à re-
vitalização e preservação do 
Centro Histórico, de ações e 
projetos de urbanização de 
todo o entorno da Mata do 
Buraquinho, de requalifica-
ção dos principais corredo-
res viários da cidade, de nova 

definição e conceito e zonas 
de interesses social e espe-
cial, entre outras sugestões.

Em seguida, foi aberto o 
debate para esclarecimentos 
sobre o conteúdo apresen-
tado. As equipes da Prefei-
tura e do Consórcio respon-
deram aos questionamentos 
feitos pelos inscritos, princi-
palmente dirigentes comu-
nitários e representantes de 
entidades ligadas ao movi-
mento de luta pela moradia e 
de outras instituições da so-
ciedade civil organizada. A 
Conferência durou três ho-
ras e todos puderam formu-
lar perguntas por escrito e ti-
rar dúvidas.

O conteúdo apresentado 
e debatido resultou das de-
zenas de eventos realizados 

na forma de reuniões técni-
cas internas, encontros en-
volvendo as 14 Regiões Co-
munitárias do Município, 
reuniões setoriais com enti-
dades profissionais e insti-
tuições públicas e privadas, 
universidades, Ministério 
Público em âmbito federal 
e estadual, oficinas de pro-
postas e audiências públicas.

Inscrições ao CDU 
 Durante a Conferência, 

também foi aberto o prazo 
para recebimento das can-
didaturas das associações 
e entidades com atividades 
relacionadas ao desenvol-
vimento urbano e que dese-
jam concorrer às vagas para 
o Conselho de Desenvolvi-
mento Urbano (CDU). 

pontuação já alcançada pelo 
Tribunal paraibano no Ran-
king da Transparência do 
CNJ. “É o resultado de uma 
gestão que traz a transpa-
rência e o diálogo como va-
lores inarredáveis, marcas 
da administração do desem-
bargador Saulo Benevides 
destacadas, inclusive, no seu 
discurso de posse. Tal evo-
lução renova nossas forças 
para prosseguirmos e sanar-
mos os demais elementos nos 
quais, desta vez, não pon-
tuamos, em busca dos 100%, 
da plena transparência”, co-
mentou. 

O objetivo do ranking é 
viabilizar o controle, acom-
panhamento e fiscalização do 
que se é publicado nos portais 
dos tribunais, tendo como 
base a Lei de Acesso à Infor-
mação. Os critérios de avalia-
ção do CNJ são: Gestão, Au-
diências e Sessões, Serviço de 
Informação ao Cidadão (SIC), 
Ouvidoria, Tecnologia da In-
formação e Comunicação, 
Gestão Orçamentária, Licita-
ções, Contratos e Instrumen-
tos de Cooperação, Gestão de 
Pessoas, Auditoria e Presta-
ção de Contas, Sustentabili-
dade e Acessibilidade.

A novidade desta quinta 
edição do Ranking é a imple-
mentação do prêmio por ca-
tegoria, segundo o segmento 
da Justiça. Os itens sob ava-
liação estão distribuídos em 
10 temas, com 84 perguntas.

“A partir de um acompa-
nhamento minucioso, por 
meio de plano de ação ela-
borado e monitorado pela 
Gerência de Projetos e Ges-
tão Estratégica do TJPB, vá-
rias ações foram disparadas 
às unidades administrativas 
competentes, desencadean-
do esse avanço significati-
vo nessa política tão impor-
tante”, comentou a gerente 
de projetos do TJPB, Caroli-
ne Leal.

Euler Jansen e Caroline Leal comentam a performance do TJ

Fotos: Divulgação

Perfil
Os itens sob 

avaliação estão 
distribuídos em 

10 temas, com 84 
perguntas

n 

Foram 172 
eventos 
marcados 
por debates 
no decorrer 
de um ano 
para pactuar 
a minuta da 
revisão do 
Plano Diretor
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Em reação ao novo reajus-
te dos combustíveis anuncia-
do mais cedo pela Petrobras, 
o presidente da República, 
Jair Bolsonaro, sugeriu on-
tem a criação de uma Comis-
são Parlamentar de Inquéri-
to (CPI) no Congresso para 
investigar a atuação da em-
presa e o aumento dos pre-
ços, chamado por ele de “in-
concebível”.

 “A ideia nossa é propor 
uma CPI para investigar o 
presidente da Petrobras, os 
seus diretores e também o 
Conselho Administrativo e 
fiscal. Nós queremos saber 
se tem algo errado nessa con-
duta deles”, afirmou em en-
trevista a uma rádio em Na-
tal, no Rio Grande do Norte.

De acordo com o presi-
dente, a medida já é negocia-
da pelo presidente da Câma-
ra, Arthur Lira (PP-AL), junto 
a líderes partidários. “É in-
concebível se conceder um 
reajuste, com combustível 
lá em cima e com os lucros 
exorbitantes que a Petrobras 
está tendo”, seguiu Bolsona-
ro na entrevista.

O chefe do Executivo dis-
se que a CPI é o caminho 
para “colocar a nu” e dar um 

Presidente defende a criação de uma comissão para investigar a atuação da estatal e o aumento de preços 

Bolsonaro pede CPI para a Petrobras
combustíveis

Agência Estado

Iander Porcella e 
Eduardo Gayer

O presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), disse que 
o Governo Federal pode do-
brar a taxação dos lucros da 
Petrobras para reverter em be-
nefício ao consumidor. A de-
claração foi dada após a esta-
tal anunciar ontem um novo 
aumento nos preços dos com-
bustíveis.

“Não custava nada para a 
Petrobras diminuir um pouco 
os seus lucros agora e esperar 
o resultado do que nós esta-
mos fazendo, para diminuir a 
inflação dos mais vulneráveis. 
Ela não tem, absolutamente, 
nenhuma sensibilidade”, afir-
mou Lira, em entrevista à Glo-
boNews.

O presidente da Câmara 
disse que a estatal é um “mo-
nopólio puro na veia”, que pre-
cisa ser combatido, e trabalha 
para pagar dividendos a acio-
nistas minoritários. “Nós não 
queremos o caos, mas nós va-
mos abrir essa caixa preta da 
Petrobras e responsabilizar 
essa diretoria e esse presiden-
te por esses atos de má-fé com 
o povo brasileiro”, emendou.

“Aqui a Petrobras paga de 
CSLL [Contribuição Social So-
bre Lucro Líquido], por exem-
plo, x% sobre o lucro. Nós va-
mos, por exemplo, dobrar essa 
taxação e tentar reverter isso 
diretamente para a população, 
para que também não entre 
no caixa do governo”, sugeriu 
Lira, ao citar como exemplo o 
que é feito nos Estados Unidos.

Na quinta-feira (16), Lira 
anunciou que vai convocar 
para a próxima segunda-fei-
ra (20) uma reunião de líde-
res para discutir a política de 
preços da Petrobras. No Twit-
ter, o deputado elevou o tom 
contra a estatal, chamou a em-
presa de “país independente” 
e disse que a companhia de-
clarou guerra ao povo brasi-
leiro. Ontem, o presidente da 
Câmara afirmou que a reu-
nião vai ser “muito dura”.

Lira quer dobrar taxação

No dia em que a Petrobras 
anunciou um novo reajuste 
dos combustíveis, o ministro 
André Mendonça, do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
determinou que a estatal in-
forme ao STF, no prazo de 
cinco dias, sobre os critérios 
adotados para a política de 
preços estabelecida nos últi-
mos 60 meses pela petroleira. 
A decisão foi tomada na ação 
que tramita na Corte e discu-
te a regulamentação dos Es-
tados sobre o Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) único para 
combustíveis.

A Petrobras terá de en-
viar ao STF cópia de toda do-
cumentação (relatórios,atas, 
gravações em áudio ou ví-
deo de deliberações etc.) que 
subsidiou suas decisões de 
reajuste neste período, para 
mais ou para menos.

A estatal também precisa-
rá apresentar ao Supremo do-
cumentos que subsidiaram 
sua decisão quanto à adoção 
da atual política de preços, 
especificamente no que con-
cerne à utilização do Preço de 
Paridade Internacional (PPI) - 

mecanismo que está na mira 
do presidente Jair Bolsona-
ro, responsável pela indica-
ção de Mendonça ao tribunal.

O ministro ainda deter-
minou que a Petrobras in-
forme ao STF o conjunto de 
medidas tomadas para o 
cumprimento da função so-
cial da empresa estatal, “em 
face das flutuações de pre-
ços dos combustíveis even-
tualmente ocorridas nos úl-
timos 60 meses”.

À Agência Nacional do 
Petróleo (ANP), requisitou 
também no prazo de cinco 
dias informações sobre os 
procedimentos e atos adota-

dos a respeito da fiscalização, 
acompanhamento e trans-
parência da política de pre-
ços de combustíveis no país, 
em especial em relação à Pe-
trobras.

Ao Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica 
(Cade), determinou que se-
jam enviados ao tribunal da-
dos a respeito de eventuais 
procedimentos abertos em 
relação à Petrobras. “Seus 
respectivos objetos e o prazo 
estimado para conclusão le-
vando-se em conta os prin-
cípios da eficiência e da du-
ração razoável do processo”, 
ordenou.

Empresa terá de explicar política de preços

Iander Porcella 
Sandra Manfrini e

Giordanna Neves

Agência Estado

Amanda Pupo e 

Antonio Temóteo
Agência Estado

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), An-
dré Mendonça, determinou 
ontem que as alíquotas do 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) cobradas sobre todos 
combustíveis devem ser uni-
formes em todo o país. Ele 
suspendeu a eficácia do con-
vênio assinado pelo Conse-
lho Nacional de Política Fa-
zendária (Confaz), órgão que 
reúne os secretários de Fa-

zenda dos Estados, em mar-
ço deste ano.

O Confaz tinha estabele-
cido alíquota de R$ 1,006 por 
litro de diesel S10 (o mais usa-
do no país), mais alta que a 
praticada na maioria dos Es-
tados. O acordo, no entanto, 
autorizava os governos a pra-
ticar valores menores.

O ministro do STF deter-
minou que o Confaz edite 
uma nova regra sobre o tema. 
Até lá, o cálculo do ICMS so-
bre os combustíveis deve le-
var em conta a média de pre-

ços praticados nos últimos 60 
meses (cinco anos). A medi-
da, tomada de forma indivi-
dual, vale não só para o die-
sel, mas também para todos 
os combustíveis.

Mendonça atendeu a um 
pedido do governo após Esta-
dos e a União não chegarem 
a um acordo. A AGU ques-
tionou o convênio do Confaz 
em uma ação no STF e apon-
tou conflito em relação à lei, 
aprovada pelo Congresso, 
que determina uma cobran-
ça de alíquota única do ICMS 

sobre gasolina, etanol, diesel 
e outros combustíveis.

A União pediu ao Supre-
mo que fosse estabelecida 
como regra a obrigatorieda-
de de todos os Estado e o Dis-
trito Federal obedecerem “ao 
critério da essencialidade”, 
não podendo ser fixadas (alí-
quotas do ICMS) em pata-
mar superior ao das opera-
ções em geral”. O Congresso 
aprovou nesta semana proje-
to de lei que fixou em 17% o 
teto do ICMS cobrado sobre 
combustíveis.

STF determina que o ICMS será unificado
suspensão de convênio

Agência Estado

A Polícia Federal (PF) 
confirmou ontem que os res-
tos mortais encontrados na 
região do Vale do Javari, no 
Amazonas, são do jornalista 
britânico Dom Phillips.

A análise feita pelo Ins-
tituto Nacional de Crimina-
lística de Brasília confirmou 
a identidade do repórter. Os 
peritos fizeram exames na ar-
cada dentária e usaram técni-
cas de antropologia forense, 
que analisa características fí-
sicas, como estrutura óssea.

“Encontram-se em curso 
os trabalhos para completa 
identificação dos remanes-

centes, para a compreensão 
das causas das mortes, assim 
como para indicação da dinâ-
mica do crime e ocultação dos 
corpos”, diz um trecho do co-
municado divulgado pela PF.

Os restos mortais foram 
localizados pela equipe na 
última quarta-feira (15), a 
cerca de três quilômetros do 
Rio Itaguaí. Os policiais le-
varam o pescador Amarildo 
da Costa Oliveira, conheci-
do como Pelado, até a região 
e ele apontou onde teria en-
terrado os corpos do jorna-
lista e do indigenista Bruno 
Pereira. Os restos mortais 
foram então transportados 
para Brasília, onde estão sen-
do feitos os exames.

Os peritos trabalham 
agora na identificação de 
Bruno. O Estadão apurou 
que o trabalho deve envol-
ver a análise de DNA.

Mandante
Mais cedo, os investiga-

dores informaram que os 
assassinos agiram sozinhos 
e que o crime não teve um 
mandante. O envolvimento 
de facções criminosas tam-
bém foi descartado.

As linhas de investigação 
foram consideradas inicial-
mente tanto por causa do tra-
balho desenvolvido por Bru-
no, que orientava moradores 
a denunciar irregularida-
des nas reservas indígenas, 

quanto pela presença de tra-
ficantes de drogas e armas, 
caçadores ilegais, madeirei-
ros e garimpeiros na região.

Os policiais federais des-
confiam, no entanto, que 
mais pessoas tenham parti-
cipado do assassinato. Até o 
momento, estão presos Pela-
do e o irmão dele, Oseney da 
Costa de Oliveira, conhecido 
como Dos Santos. A corpora-
ção avalia novas prisões nos 
próximos dias.

A Univaja, entidade para 
a qual o indigenista Bruno 
Pereira prestava serviços ao 
ser assassinado na Amazô-
nia, criticou que a PF tenha 
descartado crime de mando 
na investigação.

PF confirma que restos mortais são de Dom 
ResuLtAdo de peRíciA

Agência Estado
Rayssa Motta 

A Petrobras anunciou novo reajuste dos combustíves e revoltou políticos, que prometem agir contra os preços abusivos

Reajuste
Ontem, a Petrobras 

anunciou que o preço da 
gasolina será reajustado, 
neste sábado, em 5,2%, 

passando a custar R$ 4,06

n 

Lira anunciou que 
vai convocar para  
segunda-feira (20) 
uma reunião de 
líderes para discutir 
a política de preços 
da Petrobras 

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Leia mais na página 17

“ponto final” no que chamou 
de “processo irracional” de 
aumento dos combustíveis.

Ele também voltou a ata-
car os lucros da estatal. “Nin-
guém consegue entender, 
algo estúpido, ela lucra seis 
vezes mais que a média das 
petrolíferas de todo o mun-
do. As petroleiras fora do 
Brasil reduziram sua mar-
gem de lucro”.

Bolsonaro disse ainda 
que o presidente da Petro-
bras e o Conselho da empre-
sa “traíram o povo brasilei-
ro”, ao anunciar o aumento 
nos preços.

Na manhã de ontem, a 
Petrobras anunciou que o 
preço da gasolina será rea-
justado no sábado, 18, em 
5,2%, passando a custa R$ 
4,06. Já o litro do diesel subi-
rá 14,2%, para R$ 5,61.

O entorno de Bolsonaro 
teme os impactos do salto 
dos combustíveis nos planos 
de reeleição do presidente. 
Como mostrou o Broadcast 
Político (sistema de notícias 
em tempo real do Grupo Es-
tado), o governo pressiona 
pela saída imediata do pre-
sidente da Petrobras, José 
Mauro Coelho.

Bolsonaro disse também 
ontem que o Conselho de 
Administração da Petrobras 
está “boicotando” o Minis-
tério de Minas e Energia. O 
chefe do Executivo se refe-
riu ao fato de a troca no co-
mando da estatal ainda não 
ter ocorrido, apesar de ele já 
ter demitido em público o 
atual presidente da estatal, 
José Mauro Coelho.

A ideia do Palácio do Pla-
nalto é emplacar Caio Paes 
de Andrade, ex-secretário 
de Paulo Guedes, no coman-
do da empresa na semana 
que vem.
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Segunda a sexta

Encontro
Líderes da UE 

deverão discutir as 
recomendações durante 
uma reunião de cúpula 

na próxima semana

O braço executivo da 
União Europeia (UE) reco-
mendou ontem a candidatura 
da Ucrânia para eventual ade-
são ao bloco, atualmente com-
posto por 27 países. A Comis-
são Europeia anunciou sua 
proposta de conferir à Ucrâ-
nia o status de candidato após 
acelerar a análise de respostas 
a um questionário sobre crité-
rios econômicos.

O governo ucraniano en-
trou com pedido de adesão à 
UE menos de uma semana de-
pois de a Rússia invadir o país, 
no fim de fevereiro.

Governo ucraniano entrou com um pedido de adesão menos de uma semana depois de a Rússia invadir o país

Comissão da UE endossa candidatura
ucrânia no bloco da união europeia

“Os ucranianos estão dis-
postos a morrer pela perspec-
tiva europeia”, afirmou a pre-
sidente da Comissão, Ursula 
von der Leyen. “Queremos 
que eles vivam conosco, o so-
nho europeu.” Junto com a 

Ucrânia, a Comissão também 
recomendou dar à Moldávia 
o status de candidato à filia-
ção ao bloco e avaliou o pedi-
do de adesão da Geórgia, mas 
ressaltou que o país do Cáuca-
so ainda precisa atender uma 
série de condições.

Líderes da UE deverão dis-
cutir as recomendações du-
rante uma reunião de cúpula 
na próxima semana em Bru-
xelas, a capital belga.

Embora o endosso da Co-
missão represente um forte 
sinal de solidariedade à Ucrâ-
nia, a adesão poderá demorar 
anos, ou até mesmo décadas, 
para se concretizar.

A Rússia voltou a redu-
zir o fornecimento de gás na-
tural à Europa ontem, cor-
tando os fluxos para Itália 
e Eslováquia pela metade e 
interrompendo completa-
mente as exportações para 
a França, num momento em 
que países da região se es-
forçam para reduzir sua de-
pendência da oferta russa em 
meio à guerra na Ucrânia.

Trata-se do terceiro dia 
seguido de cortes significa-

tivos da commodity que ali-
menta a indústria e gera ele-
tricidade na Europa.

As reduções, que também 
atingiram a Alemanha e a 
Áustria, impulsionaram ain-
da mais os preços do gás, que 
estão levando a inflação da 
região a níveis recordes.

Moscou atribuiu os cor-
tes a um problema técnico 
no gasoduto Nord Stream 
1 que atende a Alemanha e 
a França, com a alegação de 
que equipamentos que esta-
vam sendo recondicionados 
no Canadá ficaram presos 

por causa de sanções impos-
tas pelo Ocidente aos russos, 
pelo conflito na Ucrânia.

Lideres na Alemanha e Itá-
lia dizem que as reduções são 
uma tática política que agra-
varam os problemas energé-
ticos na Europa, após cortes 
anteriores do gás russo para 
Polônia, Bulgária, Finlândia, 
Holanda e Dinamarca.

O presidente da Ucrânia, 
Volodymyr Zelensky, disse 
nesta sexta-feira que as re-
duções são uma “chantagem 
contra países individuais e a 
Europa como um todo”.

Corte no fornecimento de gás natural
Agência Estado

Governo inglês aprova extradição 
de Assange para os Estados Unidos

fundador do Wikileaks

A extradição do funda-
dor do WikiLeaks, Julien 
Assange, para os Estados 
Unidos foi aprovada pela 
ministra britânica do Inte-
rior, Priti Patel, ontem. A de-
fesa do jornalista tem agora 
14 dias para recorrer da de-
cisão. Julian Assange é acu-
sado, nos Estados Unidos, 
de 18 crimes, incluindo es-
pionagem.

O Ministério britânico 
do Interior disse que os tri-
bunais do Reino Unido deci-
diram que a extradição não 
seria “incompatível com os 
direitos humanos” e que, en-
quanto estiver nos EUA, “ele 
será tratado da forma corre-
ta”. A defesa do fundador 
da WikiLeaks já confirmou 
que irá recorrer. “O caminho 
para a liberdade de Julian é 
longo e tortuoso. Hoje não é 
o fim da luta. É apenas o co-
meço de uma nova batalha 
legal”, lê-se na declaração da 
defesa. A defesa pode, as-

Colombianos vão eleger o novo 
presidente do país neste domingo

eleições

Os colombianos vão às ur-
nas amanhã para escolher o 
próximo presidente, entre o 
candidato de esquerda Gus-
tavo Petro, que promete pro-
fundas reformas sociais, e o 
empresário excêntrico Rodol-
fo Hernández, que encontrou 
terreno fértil na retórica anti-

corrupção apesar de enfren-
tar investigações de irregu-
laridades.

Com pesquisas mostran-
do os candidatos em empa-
te técnico, a eleição pode ser 
uma das mais acirradas da 
história recente da Colômbia.

Petro, ex-prefeito de Bo-
gotá e atual senador, prome-
teu melhorar as condições 
sociais e econômicas de um 

país onde metade da popu-
lação vive em alguma forma 
de pobreza.

Hernández, um candida-
to surpresa no segundo tur-
no, foi impulsionado por pro-
messas anticorrupção.

O próximo presidente da 
Colômbia receberá uma eco-
nomia em crescimento, após 
profunda crise causada pela 
pandemia de Covid-19.

Agência Brasil

“Permitir 
que Julian 
Assange seja 
extraditado 
para os Estados 
Unidos da 
América 
coloca-o em 
grande risco 
e envia uma 
mensagem 
arrepiante aos 
jornalistas em 
todo o mundo

Agnes Callamard

Agência Brasilsim, recorrer ao Tribunal Su-
perior de Londres, que deve 
dar o seu aval para que o re-
curso avance.

Stella Assange, esposa 
do fundador do WikiLeaks, 
anunciou que vai recorrer a 
todos os meios legais para 
combater a extradição do 
marido.

A defesa pode, em última 
instância, tentar levar o caso 
ao Supremo Tribunal do Rei-
no Unido, mas se o recurso 
for negado, Assange deve 
ser extraditado em 28 dias.

A defesa do jornalista e 
ativista australiano diz que 
“este é um dia sombrio para 
a liberdade de imprensa e 
para a democracia britâ-
nica”. “Qualquer um neste 
país que se preocupa com a 
liberdade de expressão de-
veria estar profundamente 
envergonhado com o fato 
de o Ministério do Interior 
ter aprovado a extradição 
de Julian Assange para os 
Estados Unidos, o país que 
planejou o seu assassina-
to”, afirma.

“Estava no poder de Priti 
Patel fazer a coisa certa. Em 
vez disso, ela será para sem-
pre lembrada como cúmpli-
ce dos Estados Unidos no 
seu propósito de transfor-
mar o jornalismo de inves-
tigação em um empreendi-
mento criminoso”, acusa a 
defesa de Assange.

Inicialmente, um juiz bri-
tânico decidiu que Assange 
não deveria ser deportado 
para os EUA, alegando que 
os seus problemas de saúde 
mental o colocavam em risco 
de suicídio caso fosse conde-
nado e mantido numa prisão 
de segurança máxima. 

No entanto, os advoga-
dos de Washington recorre-
ram da decisão e apresenta-
ram garantias de segurança 
- nomeadamente a promessa 
de que Assange seria trans-
ferido para a Austrália para 
cumprir a sentença - que fo-
ram aceitas por um coletivo 
de magistrados em dezem-
bro do ano passado, abrin-
do as portas à extradição do 
fundador da WikiLeaks.

O jornalista australiano, 
de 50 anos, é acusado pela 
Justiça norte-americana de 
18 crimes, incluindo espio-
nagem, devido a publicação 
de mais de 700 mil documen-
tos secretos relacionados às 
guerras do Iraque e do Afe-
ganistão. O fundador da Wi-
kiLeaks arrisca, assim, pegar 
até 175 anos de prisão, caso 
seja considerado culpado.

O início da saga legal que 
envolve Assange remonta a 
2010, quando a Suécia pediu 
a extradição do fundador da 
WikiLeaks da Grã-Bretanha 
por alegados crimes sexuais. 
Depois de ter saído derrota-
do do caso, em 2012, Assan-
ge refugiu-se na embaixa-
da do Equador em Londres, 
onde permaneceu durante 
sete anos.

Em 2019, o ativista foi deti-
do e transferido para a prisão 
de alta segurança londrina 
de Belmarsh, no sudeste da 
capital britânica, onde per-
manece até hoje.

Anistia Internacional
Em reação à decisão da 

ministra inglesa, a Anistia 

Entenda o caso do jornalista australiano

Internacional sublinhou a 
mensagem negativa que a 
extradição de Assange trans-
mite ao jornalismo mundial 

e lembrou que o fundador 
do WikiLeaks fica exposto a 
“grande risco”.

“Permitir que Julian As-
sange seja extraditado para 
os Estados Unidos da Amé-
rica coloca-o em grande risco 
e envia uma mensagem arre-
piante aos jornalistas em todo 
o mundo”, considerou Agnes 
Callamard, secretária-geral 
da organização.

“Se a extradição se con-
cretizar, a Anistia Interna-
cional expressa a sua grande 
preocupação de que Assan-
ge enfrenta um risco elevado 
de prisão solitária prolonga-
da, o que seria uma violação 
da proibição de tortura ou de 
outro tratamento nocivo. As 
garantias diplomáticas for-
necidas pelos EUA de que As-
sange não será mantido em 
prisão solitária não podem 
ser tidas como válidas tendo 
em conta os antecedentes”, 
disse ainda Callamard.

“Apelamos ao Reino Uni-
do para não extraditar As-
sange, aos EUA para arquiva-
rem as queixas e à libertação 
de Assange”, concluiu a en-
tidade.

Sergio Caldas 
Agência Estado
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O tributarista Alexandre Salema (Sefaz/PB – 
UEPB) está certo: O ICMS está sob pressão. E 
qual o porquê desta dita pressão?

Não existe uma resposta simples para o caso. 
Um conjunto de fatores forma uma tempestade 
ideal. O ICMS é o principal imposto arrecadado 
pelos Estados-membros da federação brasileira. Na 
Paraíba, o ICMS corresponde a 98% da arrecadação 
e metade da RCL (Receita Corrente Líquida), 
sendo a outra metade composta de transferências 
constitucionais. Do total arrecadado do ICMS, 25% 
vão para os municípios. Significa que as despesas 
públicas de educação, saúde e segurança pública 
ocorrem nos entes federados subnacionais.

A CTB (Carga Tributária Bruta) é formada 
por 50% de tributos incidentes sobre o consumo, 
30% sobre a folha de pagamento das empresas 
(contribuições) e apenas 20% sobre a renda e a 
propriedade. Não obstante, o imposto de maior 
arrecadação é o ICMS. Assim, qualquer alteração 
na sistemática de tributação, arrecadação e 
fiscalização sobre bens e serviços (tributos indiretos) 
desmantela as finanças de estados e municípios, 
bem como desmantela mais ainda o nosso já 
combalido Pacto Federativo.

A pressão sobre o ICMS tem como causa ou 
principio básico o desajuste das políticas fiscais 
empreendidas pelo Governo Federal, numa herança 
maldita e inerte quanto a não realização de uma 
reforma fiscal que se adeque as necessidades 
do país à realidade globalizada, em moldes que 
a tributação sobre a renda ganhe mais e mais 
protagonismo.

A tributação sobre o consumo no Brasil tem se 
deteriorado ano após ano. Temos uma lei do ICMS 
(Kandir) e 27 legislações estaduais, com obrigação 
principal e obrigações acessórias diferentes e até 
divergentes, alimentando uma guerra fiscal à base 
de concessões de benefícios e incentivos fiscais, 
em tentativas vãs de atrair plantas industriais, sem 
contrapartidas exitosas. Na Paraíba, os benefícios 
fiscais chegam a representar 10% do Orçamento 
Público, e em relação ao PIB, tal porcentual alcança 
até níveis mais elevados.

Nas últimas décadas, da Constituição Federal 
de 1988 até os dias atuais, a sistemática de 
gravação do ICMS virou algo insano. Parte do 
campo de incidência do ICMS é tributada por 
regimes de exceção como a substituição tributária, 
cuja característica primeira é a tributação na fonte 
de mercadorias que deixaram de ser essenciais 
ao processo produtivo do país, tais como os 
combustíveis (gasolina, querosene de aviação, 
gás de cozinha, óleo diesel e outros derivados 
do petróleo). Por outro lado, a energia elétrica, 
as telecomunicações e transportes públicos têm 
alíquotas elevadíssimas.

Considerando os termos de acordo de regime 
especiais (TARE) para a indústria e o comércio 
atacadista, a tributação das micro e pequenas 
empresas optantes do Simples Nacional, sobrava 
para os Estados a tranquilidade, no processo 
arrecadatório do ICMS, de poder contar com 
a facilidade da sistemática da cobrança pela 
substituição tributária (na fonte), e as elevadas 
alíquotas sobre a energia elétrica e os serviços de 
transportes e telecomunicações, pouco importando a 
quebradeira dos pequenos varejistas, uma vez que 
o imposto inflacionado em muito ajuda na elevação 
da arrecadação, sem que haja na economia 
equivalência em lastros de produtividade.

Agora com as alterações no ICMS, mais 
precisamente na redução das alíquotas para 
17 e 18% na tributação sobre combustíveis, 
energia elétrica e serviços de transporte público 
e telecomunicações, os Estados não só perdem o 
antigo potencial arrecadatório, como se veem diante 
do desafio em equilibrar suas finanças públicas 
num quadro de pura esquizofrenia fiscal.

Diante do exposto, as administrações 
tributárias estaduais que valorizavam, por 
demais o aspecto arrecadatório das políticas 
fiscais, operavam em situação de desapreços aos 
aspectos tributários e fiscalizatórios, no momento 
atual se veem perplexas com a erosão na base de 
incidências do ICMS, sem concertação possível de 
contribuírem para uma reforma fiscal ampla que 
atenda às suas necessidades.

A partir de hoje, está valen-
do o aumento de 5,18%, no pre-
ço da gasolina, e de 14,26%, no 
preço do diesel para as distri-
buidoras. A Petrobras anunciou 
os reajustes ontem e o repasse 
ao consumidor deve ser ime-
diato. O litro da gasolina pas-
sou de R$ 3,86 para R$ 4,06 para 
as distribuidoras e o do diesel, 
de R$ 4,91 para R$ 5,61, um au-
mento de R$ 0,70. De acordo 
com as pesquisas de combustí-
veis realizadas pela Secretaria 
de Proteção e Defesa do Con-
sumidor de João Pessoa (Pro-
con-JP), o preço do diesel acu-
mula alta de 58% nas bombas e 
o de gasolina, 32%, no período 
de 12 meses.

O impacto aos consumido-
res será conforme os impostos 
de cada estado e as margens de 
lucro das distribuidoras. No 
caso do diesel, o Sindicato do 
Comércio Varejista de Deriva-
dos de Petróleo do Estado da 
Paraíba (Sindipetro-PB) esti-
ma que o repasse ao consumi-
dor não será dos 70 centavos in-
tegrais, já que o diesel vendido 
nos postos é composto por 10% 
de biodiesel, produto que não 
foi reajustado. Com o reajus-
te atual, o preço do diesel vai 
disparar com relação à gasoli-
na, podendo chegar próximo 
aos R$ 8.

Segundo o gerente de um 
posto de combustíveis, em João 
Pessao, Rômulo Sales, o reajus-
te será imediato. “Aqui no posto 
recebemos combustíveis diaria-
mente, devido à alta rotativida-
de”, explica. O corretor de imó-
veis, Hermir Dejoces, já está 
pensando no prejuízo que vai 
ter com o reajuste da gasolina. 
“Eu abasteço diariamente com 

Opinião
Acilino Alberto Madeira Neto
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Reajuste de 5,18% na gasolina e 14,26% no diesel foi autorizado pela Petrobras

Preços de combustíveis têm 
nova alta a partir de hoje

prejuízo ao consumidor

A Federação Única dos 
Petroleiros (FUP) criticou o 
aumento dos combustíveis 
anunciado pela Petrobras, 
mas culpou o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, 
pela alta de preços, já que 
ele manteve a política de pa-
ridade de importação (PPI) 
da companhia, implantada 
pelo governo Michel Temer 
em 2016.

Segundo dados elabora-
dos pelo Departamento In-
tersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos 
(Dieese/seção FUP), no Go-
verno Bolsonaro, entre ja-
neiro de 2019 e 17 de junho 
de 2022, o diesel nas refina-
rias subiu 203%, a gasolina, 
169,1% e o GLP 119,1%. En-
quanto isso, o salário míni-
mo aumentou 21,4% no pe-
ríodo, destacou a FUP.

“O novo aumento do die-

sel e da gasolina, anunciado 
na mesma semana em que é 
aprovado no Congresso Na-
cional o Projeto de Lei Com-
plementar (PLP 18), que 
reduz o ICMS sobre com-
bustíveis, é mais um desca-
so do Governo Federal com 
o trabalhador brasileiro, a 
maior vítima da disparada 
dos preços dos derivados 
e descontrole da inflação”, 
disse em nota o coordena-
dor-geral da FUP, Deyvid 
Bacelar, sobre o reajuste de 
5,2% no preço da gasolina e 
de 14,2% no diesel, defini-
do a partir de reunião ex-
traordinária convocada às 
pressas, no feriado do dia 
16, pelo presidente do Con-
selho de Administração da 
Petrobras, Márcio Weber.

Bacelar afirmou que “o 
presidente Jair Bolsonaro 
debocha dos brasileiros com 
seu discurso eleitoreiro con-
tra reajustes de combustí-
veis”, já que manteve o PPI, 

e “a quatro meses das elei-
ções, Bolsonaro se diz con-
trário às altas dos derivados, 
as quais deveria ter comba-
tido desde o início de seu 
governo”.

Petrobras emite nota
Em nota enviada à im-

prensa, a Petrobras afirmou 
que “é sensível ao momen-
to que o Brasil e o mundo 
enfrentam”, de alta de pre-
ços, rebatendo declarações 
que vêm sendo feitas nas 
últimas semanas por Bol-
sonaro.

A estatal explicou que 
busca o equilíbrio de pre-
ços com o mercado global, 
e evita trazer a instabilida-
de do mercado internacio-
nal para o país, tanto que 
manteve o preços da gaso-
lina congelado por 99 dias 
e do diesel por 39 dias, prá-
tica que não é comum a ou-
tros fornecedores no Brasil 
e nem fora do país.

Os reajustes refletem a 
disparada dos preços dos 
derivados no mercado inter-
nacional, seguindo a alta do 
petróleo e refletindo maior 
demanda e o fechamento de 
refinarias em meio à guerra 
entre a Rússia e a Ucrânia.

Ainda na mesma nota, 
a estatal disse que o mer-
cado de energia passa por 
um momento desafiador, 
pelo impacto da recupera-
ção econômica e da guer-
ra entre a Rússia e a Ucrâ-
nia, que reduziram a oferta 
e aumentaram a demanda, 
principalmente por diesel. E 
acrescentou que, apesar de 
impactar os preços, a con-
juntura tem gerado recursos 
públicos bilionários, desta-
cando que em 2021 pagou 
R$ 203 bilhões entre impos-
tos, royalties e participações 
especiais, e que este ano, 
até julho, vai desembolsar 
R$ 32 bilhões para os cofres 
públicos.

Diesel subiu 203% e gasolina, quase 170%
Denise Luna 
Agência Estado

Thadeu Rodrigues 
thadeu.rodriguez@gmail.com

Foto: Roberto Guedes

Caminhoneiros reclamam do alto custo para abastecer e não descartam interromper as atividades

te foi de 32,38%, em um ano. Ao 
considerar o abastecimento de 
um tanque de 44 litros, os valo-
res passaram de R$ 231 para R$ 
305,8. A diferença é de R$ 74,8, 
sem considerar o reajuste vigen-
te a partir de hoje.

No que se refere ao óleo die-
sel, a diferença é ainda maior. 
Em um caminhão com capa-
cidade de 450 litros, os valores 
passaram de R$ 1.935 para R$ 
3.055, em apenas 12 meses. O 
consumidor gasta R$ 1.120,5 a 
mais por cada tanque. O cálcu-
lo foi feito com base nas pesqui-
sas do Procon-JP, que apontou o 
menor preço por R$ 4,299, em 18 
de junho de 2021, e por R$ 6,79, 
em 16 de junho. 

Possibilidade de greve
O presidente do Sindicato 

dos Motoristas e Ajudantes de 
Entregas do Estado da Paraí-
ba (Sindmae-PB), Marcos An-

tônio, aponta a possibilidade 
de uma greve da categoria. De 
acordo com ele, a tabela de fre-
te não está sendo reajustada há 
meses, ao contrário do preço do 
óleo diesel. “Vamos nos reunir 
com o setor jurídico para ava-
liar as nossas possibilidades de 
ação. O custo da prestação do 
serviço está bem maior, mas as 
pessoas do setor não estão sen-
do devidamente remuneradas. 
Nossa atividade está inviabili-
zada”, destaca.

O motorista Gildo da Silva 
trabalha para uma empresa de 
eventos e lamenta o alto índice 
de reajuste.  “Com certeza, ago-
ra, o valor de contratação vai fi-
car maior”, afirma. Ele conta que 
tem amigos caminhoneiros in-
satisfeitos com a política de rea-
justes dos combustíveis. “Eles 
estão reclamando bastante por-
que a atividade não está com-
pensando”, explica.

O ICMS em ambiente 
de esquizofrenia fiscal

n 

Com novo 
reajuste, valor 
do diesel 
vai disparar 
com relação 
à gasolina, 
podendo 
chegar perto 
dos R$ 8

R$ 50. No fim do mês, a dife-
rença vai ser grande”, lamenta.

Tanque R$ 74 mais caro
Conforme as pesquisas se-

manais do Procon-JP, o menor 
preço da gasolina em João Pes-
soa, em 18 de junho de 2021, era 
de R$ 5,249. Já no último levan-
tamento, divulgado no dia 16, 
o valor era de R$ 6,95. O reajus-
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Em meio a mais um anún-
cio de reajuste dos combus-
tíveis, as ações da Petrobras 
fecharam o dia ontem com 
perdas na casa de 7%. A ação 
ordinária da estatal (PETR3) 
fechou com queda de 7,25%, 
cotada a R$ 32,27, e a prefe-
rencial (PETR4) caiu 6,09%, a 
R$ 29,08. Por volta das 15h, as 
ações chegaram a registrar 
perdas de 10%.

O resultado ajudou a le-
var o Ibovespa de volta para 
os cinco dígitos, em nível não 
visto desde o começo de no-
vembro de 2020, o primei-
ro ano da pandemia. Após 
rodar o dia com perdas aci-
ma de 3%, o índice encerrou 
a sexta-feira em queda de 
2,90%, aos 99.824,94 pontos, 
o menor nível de encerra-
mento desde 4 de novembro 
de 2020 (97.866,81). Na mí-
nima intradia, aos 98.401.73 
pontos, desceu ao mais baixo 
patamar desde 5 de novem-
bro do mesmo ano, então aos 
97.872,27. A queda de ontem 
foi a maior em porcentual 
desde 26 de novembro pas-
sado (-3,39%) e, na semana, 
o recuo foi o mais acentua-
do desde outubro. Em sessão 
com vencimento de opções 
sobre ações, o giro ontem foi 
a R$ 43,1 bilhões.

A perda da linha psico-
lógica dos 100 mil pontos, 
um suporte que vinha sendo 
acompanhado de perto pelo 
mercado, colocou a retração 
acumulada pelo Ibovespa na 
semana a 5,36%, superando a 
queda de 5,06% vista na an-
terior - foi o terceiro desem-
penho semanal negativo se-
guido, em intervalo iniciado 
com leve ajuste de -0,75%. Em 
junho, o recuo do índice che-
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Papéis da estatal registraram perdas na casa dos 7%, e o Ibovespa encerrou o dia no menor nível desde 2020

Ações da Petrobras despencam
alta dos combustíveIs

Luís Eduardo Leal 
Agência Estado

encaminhado ao longo do fe-
riado e anunciado pela Petro-
bras. Iniciativa que foi recebi-
da pelo governo como afronta 
do presidente da estatal, José 
Mauro Coelho, ainda à es-
pera de efetivação da troca 
de comando na empresa. O 
novo ajuste de preços vem no 
momento em que o Planalto 
pretendia capitalizar o teto 
do ICMS sobre combustíveis 
como linha auxiliar no con-
trole da inflação, em tentati-
va, também, de reconquistar 
popularidade rumo à eleição.

Juros
A Selic a 13,25% ao ano, 

após o aumento de 0,50 pon-
to percentual confirmado na 
noite da última quarta-feira, 
combinada à efetivação de au-
mentos nas taxas de juros de 
referência nos Estados Unidos 

e no Reino Unido, por si, já fa-
voreciam a cautela dos inves-
tidores e o apetite pela renda 
fixa. O mal-estar quanto à ex-
tensão, ainda incerta, da ele-
vação dos custos de crédito ao 
redor do mundo - em cenário, 
por um lado, de inflação ain-
da pressionada e, por outro, 
de dúvida quanto ao fôlego da 
retomada econômica - acende 
o sinal de que, ao fim, o que se 
colherá é a recessão.

“Os mercados globais se-
guem precificando o cenário 
de elevação nas taxas de juros 
e de aversão a risco. O Iboves-
pa trabalhou em forte queda 
desde a abertura, com pou-
cas ações conseguindo ope-
rar em alta na sessão”, em dia 
também desfavorável para o 
petróleo e o minério de ferro, 
observa Leandro De Checchi, 
analista da Clear Corretora

Assim, nesta sexta-fei-
ra, para além das perdas em 
Petrobras, ajustes fortes fo-
ram registrados em outros 
carros-chefes da Bolsa, como 
Vale (ON -5,22%), siderurgia 
(Gerdau PN -7,89%, CSN ON 
-5,13%) e, em menor medida, 
bancos (Bradesco ON -1,60%, 
Itaú PN -1,26%). Ainda assim, 
parte das ações do Ibovespa 
conseguiu se desvencilhar da 
correção e fechar em alta, com 
destaque para CVC (+11,19%), 
Qualicorp (+4,56%) e Alparga-
tas (+4,10%). Na ponta oposta, 
3R Petroleum (-9,51%), Petro-
Rio (-8,79%) e Gerdau Meta-
lúrgica (-8,51%).

“O mercado viu o reajuste 
dos combustíveis como insu-
ficiente porque a defasagem, 
para o preço internacional, já 
estava muito grande. O mer-
cado viu como pouco reajus-

te, o que explica parte da que-
da - a outra é a aversão a risco, 
como um todo, que pegou 
hoje o petróleo também. O 
reajuste pesou, mas há um 
ambiente difícil para ações 
também lá fora”, diz Wagner 
Varejão, especialista da Valor 
Investimentos. Ele acrescen-
ta que a percepção dos inves-
tidores sobre a tensão entre 
governo e Petrobras é ruim.

“O mercado vê com maus 
olhos tantas trocas de presi-
dente (na Petrobras), em claras 
tentativas de mexer na política 
de preços da empresa. O que 
tem ajudado um pouco é que o 
governo enfrenta extrema di-
ficuldade de fazer isso (inter-
ferir no comando para tentar 
influenciar os preços) - o que 
mostra que a governança da 
companhia melhorou muito”, 
conclui Varejão.

“Os mercados 
globais seguem 
precificando 
o cenário de 
elevação nas 
taxas de juros 
e de aversão 
a risco. 
O Ibovespa 
trabalhou em 
forte queda 
desde a 
abertura, com 
poucas ações 
conseguindo 
operar em alta 
na sessão

Leandro De Checchi

ga agora a 10,35%, superando 
a correção de 10,10% em abril, 
que havia sido o pior desem-
penho mensal desde o mer-
gulho de 29,90% em março 
de 2020, no auge da aversão 
a risco relacionada à pande-
mia. No ano, a referência da 
B3 cede 4,77%.

Na sessão isolada de on-
tem, os investidores precisa-
ram processar um cenário ex-
terno negativo. Mas a grande 
turbulência veio mesmo com 
o aumento de combustíveis, 

Mercado viu o reajuste concedido pela Petrobras como insuficiente para compensar a defasagem do preço internacional, avalia especialista

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O Sebrae Paraíba encer-
ra na próxima segunda-feira 
(20) o período de inscrições no 
processo seletivo que é desti-
nado a contratação de bolsis-
tas para atuar no Programa 
Agentes Locais de Inovação 
(ALI) no estado. De acordo 
com o edital, estão sendo ofer-
tadas 38 vagas para contrata-
ção imediata, além de 114 va-
gas destinadas à formação de 
cadastro de reserva. As bolsas 
oferecidas têm valor de R$ 5 
mil e, dependendo da moda-
lidade selecionada, a duração 
varia de 15 a 24 meses. 

Podem participar do pro-
cesso de seleção profissionais 
com nível superior em qual-
quer área do conhecimento, 
desde que o curso de gradua-
ção seja reconhecido pelo Mi-
nistério da Educação. Além 
disso, os candidatos busca-
dos pelo Programa ALI de-
vem ter um perfil proativo 
para atuar junto a micro e pe-
quenas empresas, de modo a 
identificar, em conjunto com 
os empresários, oportunida-
des de inovação dentro dos 
negócios. 

Ainda conforme o edital, 
o processo seletivo é compos-
to por etapas como análise 
curricular e de documentos, 
prova em plataforma on-li-
ne e game para mapeamen-
to de perfil. Os profissionais 

selecionados irão atuar nas 
agências regionais do Se-
brae Paraíba de João Pessoa, 
Sul, Campina Grande, Patos, 
Monteiro, Itaporanga, Gua-
rabira, Sousa, Pombal e Caja-
zeiras, nas modalidades Pro-
dutividade, Transformação 
Digital, Rural, Ecossistema 
e Educação Empreendedora. 

De acordo com as nor-
mas do processo seletivo, os 
candidatos aprovados ainda 
deverão atender cidades do 
entorno das agências regio-
nais, no limite de até 100 qui-
lômetros de distância. Para 
permanência no ALI, os bol-
sistas selecionados também 
serão sistematicamente ava-
liados através de instrumen-
tos de monitoramento de re-
sultados. 

Conforme ressalta a ges-
tora estadual do Programa 
Brasil Mais-ALI no Sebrae Pa-
raíba, Cláudia Pereira, as in-
formações completas sobre o 
processo seletivo, assim como 
o link para as inscrições, estão 
disponíveis ao público exclu-
sivamente no endereço eletrô-
nico https://concepcaocon-
sultoria.com.br.

“Os Agentes Locais de 
Inovação têm um papel im-
portante para que o projeto 
gere efetividade e aplicabi-
lidade nas empresas atendi-
das”, pontuou a gestora. 

Processo seletivo inscreve 
até a próxima segunda-feira

sebrae paraíba

A região Nordeste do 
Brasil registrou 17 opera-
ções de fusões e aquisições 
no primeiro trimestre de 
2022, um aumento de mais 
de 20% na comparação com 
o mesmo período do ano 
anterior, quando foram re-
gistradas 14 transações. A 
Paraíba foi o estado que 
mais se destacou, com re-
gistro de cinco operações.  

Os números do Nordes-
te correspondem a 3,07% 
das 553 transações reali-
zadas no primeiro trimes-
tre deste ano no país. São 
Paulo lidera nacionalmen-
te, com 381 transações, atin-
gindo 69% do total. Os da-
dos constam na pesquisa 

PB se destaca entre fusões 
e aquisições no Nordeste

prImeIro trImestre

Uma pesquisa realizada 
ao longo do mês de maio des-
te ano intitulada “Recicla-
gem - Impacto Social e Po-
tenciais de Transformação” 
mostrou que para 82% dos 
catadores e cooperados a ati-
vidade é a única fonte de ren-
da. O levantamento inédi-
to foi realizado pelo C.Lab, 
laboratório de pesquisas da 
Nestlé, dividido em duas fa-
ses (1o com cooperativas e 2a 
fase com autônomos), e con-
tou, nessa primeira análise, 
com 760 respondentes espa-
lhados por todo o Brasil. 

Os dados expõem a reali-
dade e desafios enfrentados 
por esses profissionais que, 
diariamente, contribuem 
para a circularidade da eco-
nomia e têm como principais 
preocupações a saúde e ali-
mentação (para 84% e 68%, 
respectivamente).

“Este é um estudo que 
nos traz muita satisfação e 
nos permite dar voz a estes 
agentes para aprofundar o 
entendimento de suas reais 
necessidades e melhor dire-
cionar nossas ações”, afirma 
Priscilla Caselatto, geren-
te de Consumer Insights da 
Nestlé Brasil.

 Dentre os responden-
tes, 61% são mulheres, 51% 
têm entre 25 e 44 anos, 45% 
se autodenominam pardos, 
26% pretos e 24% brancos, 
2% amarelos, 1% indígena 
(2% não responderam), ape-
nas 3% têm ensino superior 
completo, 84% têm filhos, 
53% têm casa própria e 47% 
têm renda familiar de um a 
três salários mínimos.

A pesquisa mostrou ain-
da que o almoço é a princi-
pal refeição para 95% dos 
respondentes e apenas 22% 
recebem alguma doação de 
alimentos. 30% já deixaram 
de fazer alguma refeição 
porque não tinham dinheiro 
para comprar comida e para 
50% os alimentos acabaram 
antes que tivessem dinhei-
ro para comprar mais co-
mida. Outros 27% disseram 
que fizeram apenas uma re-
feição em um dia ou já fica-
ram o dia inteiro sem comer 
porque não tinham dinhei-
ro para comprar alimentos.

Reciclagem é única renda 
para 82% dos catadores

Impacto socIal

n 

Pesquisa 
mostrou 
que 30% já 
deixaram de 
fazer refeição 
porque 
não tinham 
dinheiro para 
comida

Líder
Região Nordeste 

registrou 17 fusões e 
aquisições nos três 
primeiros meses de 
2021, e a Paraíba foi 
o estado com mais 

operações

da KPMG realizada trimes-
tralmente com 43 setores da 
economia brasileira.

De janeiro a março des-
te ano, além da Paraíba, fo-
ram realizadas operações 
nos seguintes estados nor-
destinos: Bahia e Pernam-
buco (com duas cada), Cea-
rá (quatro), Rio Grande do 
Norte (três) e Sergipe (uma).

“Os números eviden-
ciam que a Região Nordes-
te apresenta operações de 
fusões e aquisições de forma 
distribuída entre os estados. 
A alta no número de opera-
ções também mostra que a 
região está alinhada com o 
crescimento registrado no 
país. Esse indicador está ali-
nhado com o fortalecimento 
da economia e dos negócios 
na região”, afirma o sócio 
de mercados regionais da 
KPMG, Paulo Ferezin.

A pesquisa da KPMG, 
realizada com empresas de 
43 setores da economia bra-
sileira, também revelou que 
o número de fusões e aqui-
sições no primeiro trimestre 
deste ano aumentou quase 
50% em relação ao mesmo 
período do ano passado. De 
janeiro a março de 2022 fo-
ram 553, contra 375 negocia-
das em 2021. Em todo o ano 
passado, foram realizadas 
1.963 operações.
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Alegria e descontração 
tomaram conta do ambien-
te quando os cachorros do 
projeto Terapet chegaram ao 
Hospital Metropolitano Dom 
José Maria Pires, unidade ge-
renciada pela Fundação PB 
Saúde, na manhã de ontem. 
Pacientes e acompanhantes 
do hospital agora vão contar 
com visitas quinzenais des-
ses cães terapeutas, que estão 
entrando no ambiente hos-
pitalar para promover uma 
mudança de ares e transfor-
mar a rotina da internação.

Estudos científicos já 
comprovaram que o contato 
com esses pets ajuda a liberar 
os chamados “hormônios do 
bem”. O simples ato de aca-
riciar e interagir com estes 
animais aumenta a produ-
ção de endorfina (considera-
da um analgésico natural) e 
serotonina (que atua no cére-
bro regulando humor, sono 
e apetite) e reduz as taxas de 
cortisol (relacionado ao es-
tresse). Essas alterações me-
tabólicas foram perceptíveis 
já nos primeiros momentos 
de interação com os cães que, 
com seus comportamentos 
dóceis e carinhosos, estam-
pavam sorrisos largos nos 
pacientes que foram benefi-
ciados com essa terapia. 

Assim aconteceu com a 
pequena Maria Rayssa, 5 
anos, do município de Aroei-
ras, interna para realizar 
uma angiografia para tra-
tamento neurológico. Agra-
decida, a mãe da paciente, 
Ellen Midia Silva, relatou a 
ansiedade que sua filha es-
tava para o contato com os 
pets. “Desde que a enfermei-
ra avisou que os cães chega-
riam ao hospital, minha filha 
ficou muito feliz e durante 
toda a visita ela não parou 
de interagir e brincar com 
os animais. Quero agrade-
cer a todos os envolvidos por 
proporcionar tamanha ale-
gria para todos nós”, relatou 
a mãe da paciente.

De acordo com a presi-
dente da Terapet, Kariny 
Quidute, os momentos de 
visitas transformam o dia 
de todos os envolvidos. “A 
resposta sempre foi mara-
vilhosa, toda vez que a gen-
te faz a visita é uma emo-
ção diferente. Eu estou há 
três anos à frente do projeto 
e não me acostumei, porque 
são reações que a gente guar-
da para a vida. Tem paciente 
que não consegue se comuni-
car e quer brincar, outros que 
têm medo de cão e se apro-
ximam quando veem, pois 

EDIÇÃO: J. N. Ângelo
EDITORAÇÃO: Brhunno Maradona

Diversidade

Pacientes e acompanhantes vão receber visitas quinzenais dos “pets terapeutas”, que alegram e ajudam na recuperação

Hospital faz terapia com uso de cães 
metropolitano

se sentem protegidos com os 
cães que são dóceis. Inclusi-
ve não só os pacientes, como 
também a própria equipe as-
sistencial, os pais e os acom-
panhantes também se envol-
vem”, afirmou Kariny.

Segundo o diretor Gilber-
to Teodozio, a cãoterapia é 
importante na humanização 
e recuperação dos pacientes, 
sobretudo pediátricos. “Esta-
mos felizes por ver os sorri-
sos que já imaginávamos em 
nossas crianças da pediatria. 
Os benefícios dessa terapia 
são inúmeros, sem dúvidas 

ela aproxima também do co-
tidiano familiar, além de es-
timular a integração dos pa-
cientes com outras pessoas. 
Estamos muito felizes com a 
implantação do projeto”, des-
creveu.

 Para participar do pro-
grama, os cães passam por 
uma triagem de comporta-
mento, definida especial-
mente pela doçura e não 
agressividade frente às si-
tuações desconhecidas. Eles 
também realizam exames 
médicos, recebem vermífu-
gos, vacinas e, obrigatoria-

mente, tomam um banho 
reforçado no dia da visita e 
após ela. Além disso, tam-
bém apresenta um atestado 
de saúde de um veterinário 
responsável. 

É um projeto social que 
visa levar cães para dentro 
de instituições de saúde e 
entidades filantrópicas. A fi-
losofia é socializar o amor 
dos animais com as pessoas 
para que elas também sin-
tam o amor canino. Na Paraí-
ba, o projeto já existe há três 
anos e tem apoio da Secreta-
ria Estadual de Saúde (SES), 

e já foi implantado nos Hos-
pitais de Emergência e Trau-
ma de João Pessoa e Campi-
na Grande, Arlinda Marques, 
Clementino Fraga, Complexo 
Psiquiátrico Juliano Moreira, 
CAPS Gutemberg Botelho, 
CAPS estadual e na Funad. 

Quem desejar cadastrar o 
seu pet deve preencher um 
formulário que está dispo-
nível na biografia do insta-
gram do projeto (@terapeto-
ficial) e, tão logo o formulário 
seja analisado, será marcada 
uma entrevista para avalia-
ção do animal.

“Quero 
agradecer 
a todos os 
envolvidos por 
proporcionar 
tamanha 
alegria para 
todos nós

Ellen Midia Silva

Estudos comprovam que o contato com animais ajuda a liberar os chamados “hormônios do bem”

O Ministério Público do 
Trabalho na Paraíba (MPT-PB) 
participou, na quarta-feira 
(15), da formatura de 170 ado-
lescentes e jovens em 10 cursos 
profissionalizantes voltados 
para o mercado de trabalho. 
Os cursos foram ministrados 
pelo Centro de Formação Edu-
cativo Comunitário Irmã An-
tonietta Defranceso (Cefec), 
em Santa Rita. O procurador 
do Trabalho Carlos Eduardo 
de Azevedo Lima represen-
tou o MPT-PB na solenidade.

O Cefec atua na comuni-
dade Marcos Moura, em San-
ta Rita, município da Região 
Metropolitana de João Pessoa. 
O projeto apoiado pelo MPT
-PB já beneficiou mais de cin-
co mil crianças e adolescen-
tes no Programa de Educação 
no Contraturno Escolar e ou-
tros 10 mil jovens em cursos 
de qualificação profissional ao 
longo de 15 anos.

De acordo com a coorde-
nadora de Qualificação Profis-
sional do Cefec, Rejania Paiva 
Macedo, no primeiro semes-
tre de 2022 cerca de 30 alunos 
da instituição foram encami-
nhados ao mercado de traba-
lho, dos quais 17 foram efeti-
vados. Além disso, 15 jovens 
foram encaminhados ao pro-

MPT-PB forma mais 170 jovens Ressocializado, motorista emociona
em santa rita na defensoria pública

grama Jovem Aprendiz, em 
parceria com o Senai.

“É muito gratificante po-
dermos constatar a enorme 
transformação social pro-
piciada por projetos como 
esse, em que jovens inseri-
dos numa realidade de enor-
me vulnerabilidade social 
têm acesso a uma forma-
ção profissional adequada 

e, com isso, podem construir 
um futuro digno”, ressaltou 
o procurador do Trabalho 
Carlos Eduardo Lima, des-
tacando a importância do 
trabalho desenvolvido no 
Cefec. 

Os 170 adolescentes e 

jovens receberam certifi-
cados de conclusão em 10 
cursos: marcenaria; mon-
tador e instalador de mó-
veis; informática básica e 
ferramentas Google; ope-
rador de caixa; serigrafia 
digital; artesanato; músi-
ca; embelezamento; corte 
e costura e, ainda, costura 
industrial. As matrículas 
para o 2º semestre em cur-
sos profissionalizantes no 
Cefec começarão no próxi-
mo dia 27 de junho. Mais 
informações podem ser ob-
tidas no site da instituição 
(https://cefecpb.com.br). O 
Cefec atende crianças, ado-
lescentes, jovens e famílias 
em situação de risco e vul-
nerabilidade social, a maio-
ria da comunidade Mar-
cos Moura, em Santa Rita. 
A localidade enfrenta pro-
blemas como o tráfico de 
drogas, a exploração do tra-
balho infantil e a falta de 
infraestrutura. O Cefec ofe-
rece oportunidades, ativi-
dades de educação e cursos 
profissionalizantes a ado-
lescentes e jovens de baixa 
renda, além de encaminhá
-los para programas e em-
presas que buscam mão de 
obra qualificada.

O senhor Reginaldo Flo-
rencio da Silva é motorista da 
Defensoria Pública do Estado 
(DPE-PB) há sete anos. Filho 
de vaqueiro, aprendeu o ofí-
cio de motorista aos 18 anos 
e dedicou-se à profissão pe-
los 22 anos seguintes, quan-
do se envolveu com as dro-
gas, foi preso e condenado. 
Pegou cinco anos, entre regi-
me fechado e aberto. Convi-
dado a dar um depoimento 
no encerramento do IX En-
contro Nacional de Execução 
Penal,  Reginaldo contou sua 
história e a de como encon-
trou na Defensoria Pública as 
portas abertas para o retorno 
ao trabalho.

Ao deixar o regime fecha-
do, Reginaldo conta que saiu 
em busca de emprego. Encon-
trou todas as portas fechadas. 
Foi então que tomou conheci-
mento do programa de resso-
cialização de presos do gover-
no do Estado, que tem o apoio 
da Defensoria Pública. “A De-
fensoria  me acolheu com ca-
rinho, respeito e dignidade. 
Segui trabalhando durante o 
regime semi-aberto, peguei 
a confiança de todos e estou 
aqui há sete anos”, contou.

Reginaldo começou na 
Gerência Executiva de Aten-

Resultado silencioso do 
estilo de vida adotado por al-
guns indivíduos, a hiperten-
são arterial é um dos males 
crônicos mais recorrentes em 
todo o mundo. Segundo a So-
ciedade Brasileira de Cardio-
logia (SBC), apenas no Brasil, 
a doença acomete aproxima-
damente 30% da população.

O cardiologista Ricardo 
Queiroga, responsável téc-
nico da Unimed João Pessoa, 

explica que a hipertensão é o 
principal fator de risco para 
doenças cardiovasculares. 
Apesar disso, no entanto, a 
doença é modificável e, por 
este motivo, é também sinô-
nimo de alerta e esperança 
para uma vida com hábitos 
mais saudáveis.

Fatores de risco
Ricardo Queiroga expli-

ca que os principais fatores 

de risco modificáveis são re-
flexo dos excessos cometidos 
ao longo da vida, como taba-
gismo, sedentarismo e estres-
se. Além das causas modifi-
cáveis, no entanto, há fatores 
fixos, nos quais não é possí-
vel interferir, são eles: idade 
e hereditariedade.

“Dependendo do estágio 
da doença, nos casos modifi-
cáveis, é possível tratar ape-
nas com uma mudança de 

estilo de vida. Ao adotar há-
bitos mais saudáveis, a pes-
soa consegue controlar os 
fatores de risco para a hiper-
tensão”, afirma o cardiolo-
gista.

Costumes simples
Contudo, o que muitas 

pessoas não sabem é que tan-
to a descoberta quanto o tra-
tamento da hipertensão po-
dem ser simples. Basta que as 

pessoas monitorem a pressão 
arterial regularmente, fazen-
do disso um hábito bimestral. 

“Independentemente de 
ter sintomas ou não, o indiví-
duo precisa verificar a pressão 
para que o diagnóstico não se 
torne tardio e os órgãos-alvo 
sejam atingidos”, o cardiolo-
gista lembra que a saúde de 
olhos, rins, coração e cérebro 
se torna um foco quando o pa-
ciente é hipertenso. 

Brasil tem, ao menos, 30% da população acometida pela doença
hipertensão arterial

Fatores
Há fatores fixos, 
nos quais não é 

possível interferir, 
como idade e 

hereditariedade

n 

Os cursos 
foram 
ministrados 
pelo Centro 
de Formação 
Educativo 
Comunitário 
Irmã 
Antonietta 
Defranceso

dimento (GEA), depois pas-
sou para a Chefia de Gabi-
nete, Corregedoria-Geral e 
há três anos e meio é o mo-
torista do defensor público-
geral da Paraíba. “Aqui eu 
me sinto bem e me sinto res-
peitado. O projeto é mara-
vilhoso e eu quero aprovei-
tar para fazer três registros: 
a importância do auxílio re-
clusão para aqueles que con-
tribuíam com a previdência, 
que era o meu caso; a neces-
sidade de extensão desse pro-
grama para todas as cidades, 
por meio das prefeituras; e 

por último um pedido: quan-
do receber a sentença, que 
o juiz entregue ao cidadão 
um documento informando 
o tempo que ele passará em 
cada regime, pois ele entra na 
prisão sem ter essa informa-
ção e é angustiante”, pontuou.

O motorista também fez 
questão de mencionar a im-
portância da família nesse 
processo e prestou uma ho-
menagem especial à defenso-
ra Elizabete Barbosa. “Quan-
do a gente cai numa situação 
como essa, muita gente con-
dena, acusa, guarda mágoas.”

Foto: Secom-PB

Foto: Divulgação/Defensoria Pública-PB

Reginaldo Florêncio da Silva, no seu discurso na DPE
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Área da medicina tem como foco restabelecer o equilíbrio da saúde pelo indivíduo e não pela doença

Especialista recomenda tratamento
homeopatia na terceira idade

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

A homeopatia é uma 
área da medicina que utili-
za substâncias diluídas e di-
namizadas. Criada no final 
do século 8 pelo médico Sa-
muel Hahnemann, estima-
se que cerca de 500 milhões 
de pessoas utilizem essa 
modalidade de tratamento 
terapêutico atualmente, nú-
mero que representa, apro-
ximadamente, 7% da popu-
lação mundial. 

O tratamento utilizan-
do a homeopatia consiste 
na aplicação de doses mí-
nimas do medicamento ho-
meopático na pessoa que 
está doente a fim de evitar 
uma intoxicação e, ao mes-
mo tempo, estimular uma 
reação orgânica do corpo. 
Basicamente, é uma área da 
saúde com foco em restabe-
lecer o equilíbrio da saúde 
pelo indivíduo e não pela 
doença.

Essa modalidade de cui-
dado e cura é uma das mais 
recomendadas para pessoas 
da terceira idade, visto que 
pode ser usada com “todas 
as doenças da senectude”, 
apontou Carmen Dolores 
Marinho, médica homeo-
pata. Segundo a especialis-
ta, somente em alguns casos 
“há necessidade da homeo-
patia entrar como tratamen-
to coadjuvante”, completou 
a médica.

A psicóloga Sônia Pei-
xoto, de 69 anos, é uma das 
pacientes que optou pela 
homeopatia há mais de 30 
anos, sendo esta fundamen-
tal para cuidar da saúde 
desde cedo e garantir qua-
lidade de vida ao chegar na 

terceira idade. Atualmen-
te, o tratamento homeopá-
tico de Sônia é voltado para 
curar a insônia e alguns 
problemas dermatológicos.

A escolha da idosa pela 
homeopatia sempre priori-
zou o fato de que esse tipo 
de tratamento é mais natu-
ral e, com isso, “não preju-
dica o organismo com efei-
tos colaterais e remédios, e 
também dão [uma sensação 
de] bem-estar”, justificou a 
psicóloga.

A rotina médica de Sô-
nia agora contempla a ida ao 
profissional e o recebimen-
to das medicações indivi-
dualizadas, que são diferen-
tes para cada pessoa, ainda 
que sejam os mesmos sinto-
mas a serem tratados. Além 
de fazer o tratamento, a psi-
cóloga também incluiu as 
duas filhas no universo da 
homeopatia, justamente por 
reconhecer os benefícios. 
“Elas tinham muita asma 
quando eram pequenas e fi-
caram completamente cura-
das, graças a Deus, com a 
homeopatia”, finalizou. 

De acordo com a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), 
esse tratamento é considerado 
parte da medicina alternativa 
e complementar, que age na 
prevenção de doenças, promo-
ção e recuperação da saúde. No 
Brasil, a homeopatia é reconhe-
cida pelo Conselho Federal de 
Medicina como uma das espe-
cialidades e também faz parte 
do conjunto de práticas inte-
grativas e complementares do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Um dos princípios básicos 
da homeopatia é a Lei do Se-
melhante, que entende que se 
substâncias específicas usa-
das em indivíduos saudáveis 
estimulam os sintomas das 
doenças, estas podem resultar 
na cura desses mesmos sinto-
mas em pessoas doentes. Esse 
princípio está diretamente re-
lacionado à chamada “Experi-
mentação no Homem Sadio”, 
que trata-se exatamente dessa 
etapa de verificação dos sinto-
mas em pessoas saudáveis, uti-
lizando substâncias em dife-
rentes doses e concentrações.

De acordo com a homeopa-
ta, Carmen Marinho, a homeo-
patia é indicada sempre que 
houver um processo de doença 
em um indivíduo. “O paciente 
deve ser avaliado nos seus sin-
tomas físicos, mentais e gerais 
e a partir de então ser escolhi-

do um medicamento que cubra 
a maioria dos seus sintomas”, 
explicou a especialista.

O medicamento de caráter 
homeopático é feito com base 
em substâncias da natureza 
através de um processo de di-
luição desse material e tam-
bém de dinamização – uma es-
pécie de processo que “dilui e 
agita” as substâncias, aceleran-
do as mudanças.

A médica destaca que o tra-
tamento chamado “homeo-
pático” pode ser usado como 
substituição do tratamento 
“alopático”, o mais utilizado de 
forma convencional. Mas, tam-
bém é possível usar as duas 
formas combinadas, de ma-
neira complementar. “A ho-
meopatia restabelece a energia 
vital do paciente dando possi-
bilidade que o próprio corpo 
se reorganize e seja restabele-
cido a saúde do ser”, observou 
Carmen.

Os benefícios do tratamen-
to homeopático são inúmeros, 
segundo Marinho, e o princi-
pal deles “é a possibilidade do 
próprio corpo promover sua 
cura”. Mas, apesar disso, ain-
da existem muitos mitos ao 
redor da prática medicinal. O 
maior deles é, provavelmen-
te, em relação à forma como 
as substâncias homeopáticas 
agem no corpo ou que não de-

vem ser utilizadas com as cha-
madas “doenças agudas”. “Isso 
não é verdade. O que interfere 
na atuação da homeopatia é a 
energia vital do paciente”, afir-
mou a homeopata.

Apesar das benesses conhe-
cidas, ainda existem alguns 
mitos associados à homeopa-
tia e essa falta de informação 
pode comprometer, e até cau-
sar riscos, ao tratamento e sua 
qualidade. 

Promoção e recuperação da saúde

Carmen Dolores destaca os benefícios do tratamento; já Christiane Aguiar Fujii explica alguns mitos e verdades sobre a homeopatia

n 

Medicamento 
de caráter 
homeopático 
é feito com 
base em 
substâncias 
da natureza

Mitos e verdades 
 A médica homeopata Christiane Aguiar Fujii, formada em Medicina pela Universidade 
Regional de Blumenau (FURB), listou alguns dos principais mitos e verdades ao redor da 
homeopatia.

n     A homeopatia trata somente sintomas e doenças? MITO.

O grande objetivo é tratar o paciente e promover uma melhora da qualidade de vida por 
meio de tratamentos preventivos e curativos que visam também evitar o aparecimento 
de doenças.

n  A homeopatia pode ser utilizada como único tratamento? VERDADE.

Se o tratamento iniciar antes da manifestação clínica da doença, o tratamento homeo-
pático pode promover maior qualidade de vida e melhora à saúde do paciente. Contu-
do, quando a doença já se manifestou, pode haver a necessidade de associar a homeo-
patia a outros tratamentos.

n  A homeopatia cura qualquer doença? MITO.

Algumas situações exigirão a intervenção de outros médicos e especialidades, como ci-
rurgias e tratamentos oncológicos. A homeopatia pode entrar como complemento ao tra-
tamento principal, mas não conseguirá curar a patologia [sozinha].

n  A homeopatia não causa efeitos colaterais? PARCIALMENTE VERDADE.

O que pode vir a acontecer [e já é esperado] é uma potencialização dos sintomas, vis-
to que a especialidade atua com a lei dos semelhantes. Em alguns casos, esses sinto-
mas causados pelo medicamento se unem aos sintomas que o paciente já está sentindo 
e pode acontecer a chamada “agravação”.

n  Não é preciso receita médica para comprar medicamentos homeopáticos? MITO.

A homeopatia exige receita médica na hora de comprar os remédios e, além disso, é im-
portante ressaltar que a prescrição deve ser feita por um profissional que tenha feito o 
acompanhamento adequado do paciente.

n  A homeopatia é eficiente para tratar doenças crônicas? VERDADE.

A homeopatia auxilia no aumento da resistência do organismo, então pessoas com dia-
betes, hipertensão, asma, doenças autoimunes e câncer, por exemplo, podem se benefi-
ciar do tratamento. Porém, em muitos casos esse tratamento homeopático é complemen-
tar ao alopático e não feito de maneira isolada.

      Foto: Pixabay

      Foto: Arquivo Pessoal       Foto: Arquivo Pessoal 

“O paciente 
deve ser 
avaliado nos 
seus sintomas 
físicos, 
mentais e 
gerais e a 
partir de 
então ser 
escolhido um 
medicamento 
que cubra a 
maioria dos 
seus sintomas

Carmen Marinho

“Não prejudica 
o organismo 
com efeitos 
colaterais e 
remédios, e 
também dá 
[uma sensação 
de] bem-estar

Sônia Peixoto
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Em crise e sem vencer 
há oito jogos, o Campinen-
se tenta hoje, contra o Con-
fiança, às 17h, no Estádio Ba-
tistão, em Aracaju, começar 
uma reação no Campeonato 
Brasileiro da Série C. A Ra-
posa terá um confronto di-
reto contra o Confiança para 
sair da zona de rebaixamen-
to. O rubro-negro tem nove 
pontos e está na 18ª posição, 
enquanto o time sergipano 
ocupa a 17ª colocação, com 
10 pontos. A arbitragem da 
partida será de um trio de 
Alagoas. Dênis Silva Sera-
fim (AL) será o árbitro cen-
tral da partida e terá Esdras 
Mariano Lima (AL) e Brígi-
da Cirilo Ferreira (AL) como 
assistentes.

Após mais uma derro-
ta em casa, desta vez por 2 
a 1 para o Manaus, o clima 
nos bastidores do Campi-
nense é de crise total. Parte 
dos dirigentes e principal-
mente a torcida, têm feito 
muitas críticas ao técnico 
Ranielle Ribeiro, que até há 
pouco tempo, era uma una-
nimidade no clube. O trei-
nador por pouco não foi de-
mitido e continua na corda 
bamba. Se o clube voltar 
a perder hoje para o Con-
fiança, dificilmente ele vai 
continuar no cargo, mesmo 
tendo conquistado dois tí-
tulos paraibanos e o aces-
so à Série C.

“A diretoria acredita no 
nosso trabalho e nós acredi-
tamos também. Se nós con-
seguimos virar a página no 
Paraibano e na Série D do 
ano passado, e no Paraiba-
no deste ano, podemos tam-
bém virar a página neste 
momento. Todos estão cons-
cientes da situação que es-
tamos no momento. Temos 

Campeão paraibano tem a obrigação de vencer fora de seus domínios para melhorar a sua posição na Série C

Disputa direta contra o rebaixamento
confiança x campinense

que voltar a ser o Campinen-
se do início da Série C, que 
mesmo quando perdeu, jo-
gou bem. Temos um jogo 
contra um adversário dire-
to nesta luta para fugir do 
rebaixamento. Eu digo que é 
um jogo de 200 pontos para 
nós, então temos que chegar 
lá e fazer um jogo para con-
seguir uma vitória”, disse o 
treinador.

Confiança
O empate contra o Fi-

gueirense, em Santa Catari-
na, foi muito comemorado 
pelo elenco do Confian-
ça, que agora vai tentar em 
casa uma vitória para sair 
de vez da zona de rebaixa-
mento. O clube é o primeiro 
do Z4. Para esse jogo contra 
o Campinense, o técnico Fe-
lipe Loureiro tem duas boas 
novidades: o zagueiro Adal-

berto e o atacante Matheuzi-
nho. Ambos estavam se re-
cuperando de lesão e foram 
vetados no último jogo.

Para o volante Bruno Ca-
milo, o time está muito con-
centrado nesta partida con-
tra o Campinense, por se 
tratar de um jogo que vale 
seis pontos. Ele espera um 
confronto muito disputado 
e difícil, mas acredita na for-
ça do Dragão jogando den-
tro de casa.

 “Acredito eu que a par-
te de baixo da tabela está 
todo mundo embolado. É 
um confronto direto, a gen-
te está muito concentrado e 
sabe o que tem que ser fei-
to no jogo. Temos que bus-
car os três pontos e vamos 
trabalhar para fazer o nosso 
melhor e sair com a vitória”, 
disse o atleta, que está con-
firmado no time titular.

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

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Samy Oliveira/Campinense

A semana foi de muito trabalho no Renatão, onde os jogadores foram bastante exigidos com o objetivo de tirar o Campinense da difícil situação em que se encontra

Sem vencer há quatro ro-
dadas pelo Campeonato Bra-
sileiro da Série D, o São Pau-

lo Crystal entra em campo, 
hoje, precisando reencontrar 
a vitória para continuar com 
chances de avançar à próxi-
ma fase de mata-mata. 

O Carcará joga como vi-
sitante, contra o Crato-CE, 
às 15h, no Estádio Mirandão, 
em Crato-CE, pela abertura 
da 10ª rodada da competição 
nacional.

O tricolor de Cruz do Es-
pírito Santo soma 11 pontos, 
ocupa a 6ª posição do grupo 
A3 e está a três pontos do pri-
meiro clube dentro do G4, o 
Icasa-CE. Na última rodada, o 
clube empatou, por 1 a 1, com 
o América-RN, mas não sabe 

o que é vencer na Série D des-
de a 4ª rodada, quando derro-
tou justamente o adversário 
da partida de hoje, pelo pla-
car de 2 a 0.

Para o meia Léo Henri-
que, a partida é uma opor-
tunidade de a equipe buscar 
um resultado positivo. O jo-
gador não quer deixar passar 
as chances de o clube seguir 
lutando por uma das vagas 
até o fim da primeira fase da 
competição. Apesar de en-
frentar o lanterna do grupo, 
ele não espera uma partida 
fácil no confronto.

“Os resultados das últi-
mas rodadas nos deixaram 

fora do G4, mas permanece-
mos confiantes no nosso tra-
balho mesmo sabendo das di-
ficuldades que teremos nessa 
reta final da primeira fase. O 
adversário não faz uma boa 
campanha, pode atrapalhar 
nossos planos, porém, vamos 
entrar determinados a vencer, 
para continuarmos vivos na 
competição”, comentou.

Durante a semana, o trei-
nador Éderson Araújo traba-
lhou com o grupo, na tentati-
va de sanar as falhas que vêm 
custando caro à equipe, nas 
últimas duas partidas o clu-
be teve dois jogadores expul-
sos. O zagueiro Obede cum-

priu suspensão no jogo contra 
o América-RN e retorna na 
partida de hoje. No entanto, 
o comandante do tricolor terá 
a ausência do volante Luan-
derson, que acabou tomando 
cartão vermelho no confron-
to com o Mecão.

Na sequência da competi-
ção, o São Paulo Crystal terá 
mais quatro partidas para de-
finir a sua situação no cam-
peonato, sendo duas em casa 
e outras duas na casa do man-
dante. O clube recebe Ica-
sa-CE e Globo-RN. Já como 
visitante, o Carcará ainda en-
frenta Sousa-PB e Afogados 
da Ingazeira.

São Paulo Crystal precisa vencer para seguir vivo na Série D
no ceará

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

11
Número de pontos 

do time paraibano no 
Grupo 3 do Campeonato 

Brasileiro da Série 
D, ocupando a sexta 

posição, a três pontos 
de entrar no G4

n 

Time de Cruz 
do Espírito 
Santo joga 
contra o Crato, 
no Estádio 
Mirandão, 
no interior 
cearense

n 

Confronto se 
torna um jogo 
de seis pontos 
porque as 
duas equipes 
se encontram 
na parte 
de baixo 
da tabela
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O velocista paraibano Pe-
trúcio Ferreira, 25, da clas-
se T47 (para atletas com 
deficiência nos membros su-
periores) ficou em segundo 
lugar nos 100m na etapa de 
Oslo, Noruega, da Diamond 
League, um dos eventos de 
atletismo mais tradicionais 
do mundo, na tarde da últi-
ma quinta-feira, 16.  

No Estádio Bislett, o bra-
sileiro terminou o percurso 
em 10s57, o mesmo tempo do 
primeiro colocado da dispu-
ta, o norueguês Salum Kasha-
fali, da classe T12 (para atle-
tas com deficiência visual). 
No entanto, o anfitrião levou 
vantagem por causa do posi-
cionamento do seu peito na 
hora em que cruzou a linha 
de chegada, ou seja, a deci-
são foi no “fotochart”. A ter-
ceira colocação foi do argelino 
Skander Athman (T13), que 
finalizou o trajeto em 10s58.

Bicampeão paralímpico da 
prova na T47, Petrúcio com-
petiu contra atletas de outras 
classes em Oslo. Na disputa da 
Diamond League, havia velo-
cistas com deficiência visual 
(classes T11, T12 e T13) e am-
putados que competem com 
próteses (classes T62 e T64).

Apesar de não ter venci-
do a prova na capital norue-
guesa, o paraibano mantém 
o posto de atleta paralímpico 
mais rápido do mundo. No úl-
timo dia 31 de março, durante 
o Desafio CPB/CBAt, realiza-
do no Centro de Treinamen-
to Paralímpico, em São Paulo, 
ele bateu o recorde mundial 
da prova em sua classe ao ter-
minar o percurso em 10s29. 

À ocasião, o velocista su-
perou sua própria marca de 
10s42, obtida no Mundial de 
Atletismo de Dubai, em 2019. 
Em provas individuais váli-
das oficialmente pelo Comi-
tê Paralímpico Internacional 
(IPC, na sigla em inglês), ne-
nhum esportista paralímpi-

co, na história, correu os 100m 
abaixo destes dois tempos re-
gistrados por Petrúcio.

“Infelizmente, eu não tive 
uma boa saída. Mas também 
tenho de reconhecer o méri-
to do meu adversário [o no-
rueguês Salum Kashafali]. 
Ele correu muito bem e tenho 
que aplaudi-lo na casa dele”, 
disse o paraibano, que tam-
bém elogiou a organização 
da Diamond League. 

“O evento foi maravilho-
so. Só posso agradecer pela 
oportunidade de ter partici-
pado e dividido experiências 
com outros grandes atletas, 
inclusive do atletismo con-
vencional brasileiro, como 
Alison dos Santos, Thiago 
Braz [ambos medalhistas 
olímpicos] e Rafael Pereira”, 
avaliou. 

Petrúcio ainda comentou 
sobre a pista do Estádio Bis-

lett e as condições climáticas 
em Oslo: “A pista é excelen-
te. Choveu um pouco, mas 
atletas de alto rendimento 
precisam estar preparados 
para qualquer situação. Não 
é sempre que vou encontrar 
o sol e o calor de João Pessoa, 
onde costumo treinar”, fina-
lizou o velocista, que, para 
chegar à Escandinávia, en-
frentou uma “maratona” de 
quase 21 horas de viagem.

O título de NBA do Gol-
den State Warriors, conquis-
tado na madrugada de on-
tem, pode ser contado por 
diferentes histórias. A prin-
cipal delas é sobre a volta 
por cima da franquia de São 
Francisco, superando todos 
os prognósticos. Os War-
riors bateram o Boston Cel-
tics por 103 a 90 no jogo 6 
das finais e garantiram mais 
um troféu, muito graças ao 
MVP das finais, Stephen 
Curry.

“Nós sabemos o que 
isso significa, ganhar esse 
campeonato, depois do que 
aconteceu nos últimos três 
anos. No início da tempora-
da, nós não sabíamos como 
seria, exceto pelas pessoas 
nessa quadra agora. É mui-
to surreal”, disse o astro da 
equipe após o jogo em que 
anotou 34 pontos, sete assis-
tências e sete rebotes.

Com mais um título no 
currículo, o técnico Steve 
Kerr reconheceu as dificul-
dades dos Warriors na tem-
porada, mas destacou o ta-
lento dos seus principais 
jogadores em quadra. “Esse 
título talvez seja o mais im-
provável. Mas se você anda 

com super estrelas, as coisas 
acontecem”.

Um dos que mais vive-
ram altos e baixos nos últi-
mos anos foi Klay Thomp-
son. Ele conviveu com 
sucessivas lesões que o afas-
taram por muito tempo das 
quadras. Apesar da atua-
ção ruim no jogo 6, Thomp-

son comemorou a volta por 
cima, coroada com o título 
da NBA “Ver as finais ante-
riores da NBA, isso me ma-
tou. Sou muito agradecido 
aos meus companheiros”.

Já Draymond Green foi 
um dos destaques dos War-
riors. Foram 12 pontos, 12 
rebotes e oito assistências 

em uma atuação para lá de 
destacada. Green compar-
tilhou como seu passado o 
motiva em quadra. “Nunca 
ganhei nada de ninguém. 
Tive que trabalhar todo se-
gundo da minha vida até 
aqui. Agora sou campeão 
novamente com meus ir-
mãos”.

nos estados unidos

Golden State é o novo campeão da NBA

Paraibano é surpreendido pelo norueguês Salum Kashafali, mas ainda segue com a melhor marca do mundo

Petrúcio fica com a prata em Oslo
diamond league

No ano de 2008, o historiador e desportista 
JOSÉ ROMILDO DE SOUSA lançou o seu livro 
intitulado Álbum do futebol + 90 minutos – A 

HISTÓRIA DO FUTEBOL DE PATOS, 2ª edição, 
ampliada e revisada pela editora Sal da Terra, 
com 380 páginas e prefaciado por Flávio Sátiro 
Fernandes. A sua obra é muito rica e reconstitui 
passo a passo o desenvolvimento do futebol em 
uma cidade economicamente muito importante 
para o nosso estado. O surgimento das equipes 
amadoras, os abnegados desportistas e os campos 
onde se desenvolviam os jogos estão didaticamente 
dissertados em suas páginas em preto e branco.

O livro mostra vários campos de futebol 
surgindo na morada do sol, todos com a sua devida 
importância para o desenvolvimento do esporte 
bretão naquela região, mas foi o campo do Ginásio 
Diocesano que teve destaque maior. Aquele 
educandário teve em sua direção o Padre Manuel 
Vieira que o dotou de excelentes condições para 
a época; todo murado, com vestiários e pequena 
arquibancada. Ali ocorreram grandes jogos locais 
e interestaduais, contra o ABC Futebol Clube e 
Associação Cultural e Desportiva Potiguar, ambos 
do Rio Grande do Norte; Central Sport Clube de 
Caruaru e Sport Clube do Recife, pernambucanos e 
São Cristóvão de Futebol e Regatas e a Associação 
Atlética Portuguesa, equipes cariocas.

O livro nos informa com detalhes a esperada 
inauguração do Estádio Municipal José Cavalcanti, 
ocorrida no dia 29 de novembro do ano de 1964, 
em um jogo de portões abertos entre o Nacional 
Atlético Clube e o Esporte Clube de Patos. A 
partida foi vencida pelo Canário do Sertão, por 2 
x 1, com dois gols marcados pelo atacante Dissor, 
Nego descontou para o Patinho. O novo estádio, 
até hoje é a maior praça esportiva daquela cidade, 
passando no decorrer dos anos por várias reformas 
e ampliações. O autor, com conhecimento de causa 
relata em seu livro os árbitros, os cronistas, a Liga 
Patoense de Futebol, personagens folclóricos, 
causos locais, o futebol feminino, os dirigentes 
e a eterna rivalidade entre os alvirrubros e os 
alviverdes. Também nos chama a atenção a 
riqueza das suas fotografias ilustrativas. Uma 
verdadeira viagem no tempo.

Fica claro no livro que a rivalidade entre as 
duas equipes provocou e promoveu o surgimento 
de grandes atletas no município, como Araponga 
e Mário Moura, que jogaram em Portugal. Clóvis, 
Dissor, Lulú, Erasmo, Messias, Edmundo, Lamar, 
Washington Luís e tantos outros que o autor cita em 
suas páginas. Personalidades como Zeu Palmeira, 
Virgílio Trindade e Inocêncio Oliveira e tantos outros 
abnegados dirigentes que contribuíram com o 
crescimento do futebol naquela região. Finalmente, 
as campanhas de seus clubes no campeonato 
paraibano e em competição nacional. Os esperados 
títulos estaduais da primeira e segunda divisão. Um 
sonho realizado e bastante comemorado em toda 
região sertaneja.

Com esse trabalho de pesquisa imensurável 
o autor, que é membro do Instituto Histórico e 
Geográfico de Patos e da Academia Patoense de 
Artes e Letras, conseguiu documentar e preservar 
para as gerações futuras o surgimento e crescimento 
do futebol em sua terra natal.

Para nós torcedores, cronistas e desportistas 
paraibanos ficou a certeza de que o escritor JOSÉ 
ROMILDO DE SOUSA, o popular “Romildo”, 
escreveu o seu nome com tintas douradas 
e perpétuas na brilhante história do futebol 
paraibano.

Causos 
  & lendas do nosso futebol

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

José Romildo de 
Sousa e a história 
do futebol de Patos

Fo
to

: G
io

va
nn

a 
C

he
nc

ci
/C

PB

Petrúcio Ferreira disse que não teve uma boa saída na prova e reconheceu o mérito do adversário 

Jogadores comemoram com o troféu de campeão após a vitória sobre o Boston Celtics, por 103 a 90

Agência Estado

Foto: Reprodução/Instagram

O livro retrata a 
história do fute-

bol patoense com 
os seus grandes 
personagens da 

bola
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José Luis Chilavert sem-
pre chamou a atenção por 
ser um líder dentro de cam-
po. Astro da seleção do Pa-
raguai e campeão da Copa 
Libertadores com o Vélez 
Sarsfield, o ex-goleiro ago-
ra quer se destacar também 
na política. Ele anunciou em 
suas redes sociais que dis-
putará a eleição para presi-
dente de seu país em 2023.

Aos 56 anos, o ídolo pa-
raguaio usou suas redes so-
ciais para fazer o anúncio 
noa noite dessa quinta-fei-
ra. “Depois de refletir e sen-
tir a responsabilidade de 
construir um Paraguai me-
lhor, decidi formalizar mi-
nha candidatura à presidên-

cia para que nosso povo se 
sinta orgulhoso de ser pa-
raguaio”, escreveu.

Curiosamente, o anún-
cio vem em momento que 
Chilavert briga com a Justi-
ça após chamar o presiden-
te da Conmebol, Alejandro 
Dominguez, de corrupto. As 
acusações foram realizadas 
também pelas redes sociais e 
o ex-goleiro foi condenado a 
um ano de prisão. Ele ainda 
recorre e diz pensar agora so-
mente em comandar o Para-
guai. “Precisamos de um país 
com credibilidade para que 
nos respeitem e que os capi-
talistas venham investir aqui. 
Não há tempo para olhar para 
trás. Não há tempo a perder”, 
completou o ex-goleiro.

As eleições no Paraguai 

A grande fase vivida pelo 
Palmeiras fez ressurgir, du-
rante coletiva de imprensa, 
um assunto já bastante co-
mentado desde que o técni-
co Tite confirmou que deixa-
rá a seleção brasileira após 
a Copa do Catar, em dezem-
bro. Abel Ferreira foi ques-
tionado mais uma vez sobre 
a possibilidade de treinar o 
Brasil, mas respondeu com 
bom humor, dizendo que só 
deixa o clube alviverde se for 
demitido, o que custaria caro 
para a diretoria.

O português renovou o 
contrato em março, com novo 
vínculo até 2024 e um au-
mento nos valores. “Eu já sou 
treinador da seleção do Pal-
meiras. Já disse o que penso 
sobre isso. Já falei muito, di-

retamente sobre essa ques-
tão. O que disse há um mês, 
é o que mantenho agora. só 
saio do Palmeiras se me man-
darem embora. E agora ficou 
mais caro me mandar embo-
ra”, afirmou Abel também fa-
lou sobre o treinador de vôlei 
Bernardinho, multicampeão 
com as seleções masculina e 
feminina, a quem foi compa-
rado. A forma de trabalhar e 
a filosofia do renomado téc-
nico brasileiro foram bastan-
te elogiadas pelo comandan-
te palmeirense, que aceitou 
de bom grado a comparação.

“Conheço muito bem o 
Bernardinho, já vi várias pa-
lestras dele, sei muito bem o 
que fizeram com ele quan-
do fez uma reforma na sele-
ção, quando tirou jogadores 
consagrados e colocou joga-
dores com vontade de fazer 

uma carreira. Gestão de elen-
co é um segredo de treina-
dores, construir um espiri-
to de grupo, onde ninguém 
está acima dos interesses da 
equipe, nem o técnico, nin-
guém”, disse

“No Palmeiras só há duas 
pessoas insubstituíveis, que é 
o Porco e o Periquito. são as 
únicas, além de nossos tor-
cedores. O resto, troca, vem 
outro. Esse é o espírito que o 
treinador busca criar, e gosto 
muito do espírito dele. Quan-
do se joga em equipe, quan-
do dependemos uns dos ou-
tros, e essa é minha forma 
de ser. Ele é um dos gran-
des treinadores da história”, 
completou.

Depois de vencer o Atlé-
tico-GO por 4 a 2 na quin-
ta-feira, Abel prepara o Pal-
meiras para dois clássicos 

seguidos contra o são Pau-
lo no Morumbi. O primeiro 
está marcado para as 20 ho-
ras de segunda-feira, pelo 
Brasileirão, e o segundo será 
três dias depois, válido pela 
Copa do brasil.

 Brasileirão
Apenas dois jogos serão 

realizados, hoje, na abertu-
ra da 13a rodada do Campeo-
nato brasileiro da série A. 
Na Arena Pantanal, o Cuia-
bá tenta se reabilitar da der-
rota para o Flamengo por 
2 a 0 ao enfrentar o Ceará. 
O jogo começa às 19h. Na 
Vila Belmiro, o Santos pega o  
Bragantino, às 21h. As duas 
equipes vêm de vitórias, ten-
do o Peixe derrotado o Ju-
ventude fora de casa poir 2 a 
1 e o braga aplicado 4 a 2 no 
Coritiba.

Ex-goleiro Chilavert se lança candidato
para presidente do Paraguai em 2023

futebol x política

Curtas
Jorginho critica atitude
do técnico do Palmeiras

O técnico Jorginho, do Atlético-GO, criticou Abel 
Ferreira em coletiva de imprensa, após a derrota por 
4 a 2 sofrida pelo time goiano diante do Palmeiras, 
no Allianz Parque. O treinador atleticano explicava 
a confusão que ocorreu por volta dos 30 minutos do 
segundo tempo, entre as duas comissões técnicas, 
quando adotou um tom bastante duro para repreen-
der a postura do português. “Não é à toa que não só 
ele, mas toda a comissão técnica vem sendo expul-
sa constantemente, porque falta esse tipo de respei-
to Você bater palma para o árbitro é sacanear ele. É 
uma coisa que me revolta como treinador, como bra-
sileiro, ele vir no nosso país e estar desrespeitando 
nosso país, desrespeitando nossos árbitros, dizendo 
que (o árbitro Roman Abatti Abel) é cego, xingando 
de tudo quanto é nome e nada acontece”, disse.

Série B com quatro jogos
hoje pela 13a rodada

A 13a rodada do Campeonato Brasileiro da 
Série B tem sequência hoje com a realização de 
mais quatro partidas, destaques para os jogos 
de Grêmio e Vasco. O time gaúcho volta a jogar 
em casa e terá pela frente o Sampaio Corrêa, às 
11h. Já o clube carioca terá pela frente o Londrina, 
no Estádio do Café, às 16h. Os outros dois jogos 
serão Náutico x Sport, o clássico pernambucano, 
nos Aflitos, às 18h30; e  fechando os jogos deste 
sábado se enfrentam Novorizontino e Tombense, 
às 16h, no Estádio Jorge Ismael. Amanhã, às 11h, 
jogam Guarani e CSA, no Brinco de Ouro, em 
Campinas. Já pela Série C estão programados 
três jogos: Confiança x Campinense, às 17h, no 
Batistão; Manaus x Figueirense, às 18h, na Arena 
da Amazônia; e Aparecidense x Paysandu, às 19h.

CBDV oferece curso para
árbitros no futebol de cegos

O Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, 
na capital paulista, receberá mais um Curso de Ar-
bitragem de Futebol de Cegos organizado pela Con-
federação Brasileira de Desportos de Deficientes Vi-
suais. O evento será presencial, nos dias 1, 2 e 3 de 
julho. São 30 vagas e as inscrições devem ser feitas 
até o dia 30 de junho, pelo e-mail: milkjpa@yahoo.
com.br. Os requisitos básicos para participar são: 
ter preferencialmente entre 18 e 35 anos de idade, já 
ser certificado como árbitro de futsal e ter concluído 
o Ensino Médio. Haverá aulas teóricas e práticas mi-
nistradas pelo coordenador de arbitragem da CBDV, 
Lúcio Morgado, com carga horária total de 20 horas. 
O curso também proporcionará a troca de experiên-
cias com profissionais da modalidade que participa-
rão do Desafio das Américas de futcegos, torneio que 
reunirá Argentina, Chile, Colômbia e Brasil entre os 
dias 5 e 9 de julho, no mesmo local.

Fifa anuncia sedes da 
Copa do Mundo de 2026

A Fifa divulgou, nesta quinta-feira, as cidades-se-
de da Copa do Mundo de 2026, o primeiro mundial de 
futebol masculino a ser realizado simultaneamente 
em três países: Estados Unidos, México e Canadá. Fo-
ram escolhidas 16 cidades, 11 delas americanas, três 
mexicanas e duas canadenses. Os locais de abertura 
e o palco da grande final ainda não foram definidos.

Nos Estados Unidos, as cidades escolhidas foram 
Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los An-
geles, Miami, Philadelphia, San Francisco e Seattle. 
Já o México receberá o evento em Guadalajara, Cida-
de do México e Monterrey, enquanto o Canadá será 
representado por Vancouver e Toronto.

Sede da Copa há 28 anos, os EUA não seleciona-
ram nenhum estádio utilizado em 1994, ano do tetra-
campeonato do Brasil. Apenas o Rose Bowl, em Pasa-
dena, palco da final, e o Camping World Stadium de 
Orlando foram considerados para os jogos do maior 
evento do futebol masculino pela segunda vez, mas 
acabaram descartados nas rodadas finais.

Ainda que algumas cidades tenha sido repetidas, 
os estádios escolhidos foram diferentes. Em Dallas, 
por exemplo, o Cotton Bowl, hoje em dia utilizado ape-
nas para eventos universitários e de menor importân-
cia, foi preterido pelo AT&T Stadium, casa do time de 
futebol americano Dallas Cowboys.

Vivendo uma excelente fase no Palmeiras, onde lidera com sobras o Brasileiro, o técnico português esbanja otimismo

“Só saio do clube se eu for demitido”
abel ferreira

Agência Estado

Agência Estado

José Luis Chilavert foi um dos maiores goleiros do Paraguai

Foto: Reprodução/Youtube

O Palmeiras segue caminhando a passos largos no Campeonato Brasileiro e acumulando gordura, com vitórias convincentes

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

estão marcadas para 30 de 
abril de 2023 e as redes so-
ciais servirão para Chilavert 
divulgar todo o seu planeja-
mento para o pleito. Ele pro-

mete uma campanha aberta 
e esclarecedora a seu povo, 
debatendo os principais pro-
blemas e ouvindo soluções 
sobre tudo.
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Na semana passada fui convidado para o evento 
de lançamento do livro ‘Lopes de Andrade: 
Memórias’, obra do amigo e confrade Itapuan 

Bôtto Targino lançada aqui em Campina Grande, no 
miniauditório da Fiep, em 9 de junho e, na condição de 
presidente do Instituto Histórico de Campina Grande, 
o meu convite era para compor a mesa de honra e 
falar no púlpito. Junto ao convite veio o livro. Porém, o 
convite e livro me vieram em momento inoportuno, eu 
estava recém-cirurgiado e, com dores constantes, sem 
condição alguma de fixar o raciocínio para ler nada, 
nem as bulas de remédio.

Fiquei quinze dias assim, até que chegou o dia 
do evento e eu não tinha nem aberto o livro. Mas já 
em melhores condições de discernimento e com o 
compromisso assumido para a noite, nesse último 
dia tirei a tarde para ler a obra. Mas, logicamente, 
como se tratava de um livro de 389 páginas, não havia 
condição de lê-lo numa tarde, aos 45 do segundo 
tempo, então optei pela leitura dinâmica, ou seja, uma 
leitura destacando e anotando palavras-chaves para a 
compreensão essencial da obra, até porque a vida do 
biografado, Lopes de Andrade, não me era estranha, 
como personalidade importante de Campina Grande 
eu já o havia estudado em outras ocasiões, aliás fui eu 
quem escolheu o seu nome para patrono da Cadeira 49 
de nosso Instituto Histórico. Outro fator era que o livro 
de Itapuan não é propriamente uma biografia, mas 
uma reunião de dados e documentos que pertenceram 
ao acervo do homenageado, que foram devidamente 
organizados em quatro capítulos para descrever, 
ou oferecer subsídios, ao Lopes de Andrade família, 
homem público, homem das letras, relacionamentos 
pessoais e profissionais. Tudo ilustrado com rica e 
inédita iconografia que nos faz volver a um tempo que 
parecia inteiramente morto.

De algum modo, eu me vi no paraíso dos 
historiadores, pois as fontes são riquíssimas, transcrições 
de documentos de época, que, como estudioso da 
história de Campina Grande, me ofereciam entrelinhas 
extraordinárias. Relatórios, discursos e cartas recebidas 
de Edvaldo do Ó, Ruy Carneiro, William Tejo, Lynaldo 
Cavalcanti, Sevy Nunes, Epitácio Soares, entre 
outros, até de renome nacional, como Gilberto Freire. 
Outras valorosas fontes foi a reunião de suas crônicas 
publicadas entre as décadas de 1940 e 1980, com 
análises interessantes sobre a política, a economia, a 
história e a sociologia local que, como o farol de Itapuã, 
iluminaram meus entendimentos. Como eu disse, o 
livro não é exatamente uma biografia do homem da 
‘Introdução à Sociologia das Secas’, está mais para uma 
“Aquarela Lopes de Andrade”. Dividida em estética leve 
e sussurrante, num ritmo “jazz samba”, alterando os 
temas. Quase uma bossa-nova, eu diria.

José Lopes de Andrade tinha muita história pra 
contar, e contou. Essa documentação ficou guardada 
por muitos anos, só vindo à tona agora por iniciativa do 
amigo Itapuan.

Nascido em 28 de julho de 1914, em Campina 
Grande, no Distrito de Queimadas, Lopes de Andrade 
foi secretário da Prefeitura de Campina Grande e, por 
duas ocasiões, foi prefeito interino da cidade, onde 
também exercia a função de professor, sendo um dos 
fundadores da Faculdade de Ciências Econômicas 
de Campina Grande e também lecionou na antiga 
Universidade Regional do Nordeste, vindo a falecer em 
13 de abril de 1980 e sendo sepultado aqui pertinho, no 
tradicional Cemitério do Monte Santo.

A vida e obra de Lopes de Andrade já ofereceria 
um material farto para se rememorar esse homem 
campinense das letras, mas o trabalho de organização 
de seus despojos, feito pelo confrade Itapuan Bôtto 
Targino, composto de forma leve, rítmica e bem 
enquadrada, excede à biografia. Não é pura e 
simplesmente fragmentos históricos da trajetória de um 
homem, mas também uma luz aos contextos passados 
que esse homem viveu e se destacou na nossa 
Campina Grande.

E eu, que estava indisposto à leitura, viajei no 
tempo, e até esqueci os inconvenientes físicos sentindo 
os cheiros e vendo as cores de um período pretérito 
ainda pulsante na cultura campinense. E agora, 
parafraseando Toquinho e Vinícius, só me resta dizer: é 
bom, passar uma tarde em Itapuan.

Vanderley de 
   Brito

vanderleydebrito@gmail.com | Colaborador

Uma tarde 
em Itapuan

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

de Campina Grande (IHCG)

Dislipidemias afetam quatro entre 10 brasileiros e aumentam as chances de AVC e ataques cardíacos

Colesterol alto pode levar à morte
DOENÇAS ARTERIAIS

Quatro entre cada 10 bra-
sileiros têm colesterol alto, 
segundo dados do Ministé-
rio da Saúde. A elevação do 
colesterol é o principal fator 
de risco para o desenvolvi-
mento de doenças arteriais, 
como infarto, Acidente Vas-
cular Cerebral (AVC), que é 
o derrame cerebral, e doença 
arterial periférica.

O cardiologista e pesqui-
sador Valério Vasconcelos ex-

plica que a dislipidemia, que 
se configura como o coles-
terol anormalmente eleva-
do ou gorduras (lipídios) no 
sangue, aumenta a chance 
de entupimento das artérias 
(aterosclerose) e de ataques 
cardíacos, AVC ou outros 
problemas circulatórios, es-
pecialmente em fumantes.

O especialista explica que 
as dislipidemias geralmen-
te não causam sintomas, até 
surgirem danos que podem 
comprometer o funciona-
mento do organismo. “É co-
mum relacionar os sintomas 
de dislipidemia aos sintomas 
de outras doenças que po-
dem estar associadas aos ní-
veis elevados de colesterol. 
Doenças como a aterosclero-
se (placas de gordura nas ar-
térias), problemas no fígado 
(como a esteatose hepática 
não alcoólica, também conhe-
cida como gordura no fígado), 
pressão alta, insuficiência re-
nal ou cardíaca, angina (dor 

no peito) e até infarto, podem 
estar nesta lista”, esclarece.

Como tal condição clíni-
ca não dá sinais, a única for-
ma segura de identificar as 
dislipidemias é por meio de 
exames de sangue periódicos. 
“Por isso, pessoas dos grupos 
de risco devem consultar o mé-
dico e realizar os exames de 
rotina”, afirma Valério Vascon-
celos. Ele também lembra que 
os fatores genéticos relaciona-
dos ao colesterol elevado não 
podem ser controlados, mas a 
adoção de hábitos saudáveis é 
essencial para conseguir pre-
venir níveis altos do colesterol 
ruim e das triglicérides.

“Não saber a taxa de coles-
terol é uma realidade comum 
no Brasil. No último levanta-
mento sobre o tema, realiza-
do pela Sociedade Brasileira 
de Cardiologia, 67% dos en-
trevistados responderam não 
saber a resposta. E os impac-
tos disso na saúde dos brasi-
leiros, não somente dos entre-

vistados, é grave”, comenta o 
cardiologista.

O médico acrescenta que, 
devido ao alto índice de bra-
sileiros com colesterol eleva-
do, foi instituído o Dia Nacio-
nal de Combate ao Colesterol, 
que é celebrado em 8 de agos-
to. “A data é uma forma de 
mobilizar a sociedade para 
promover uma conscientiza-
ção maior de cidadãos, profis-
sionais e  do poder público so-
bre a necessidade de prevenir 
e mitigar os efeitos desse mal”, 
afirma Valério Vasconcelos.

Na prevenção às dislipide-
mias estão a redução do con-
sumo de alimentos de origem 
animal, como carnes e quei-
jos amarelos; evitar alimentos 
açucarados ou açúcar refina-
do; comer cereais integrais, ve-
getais, frutas e alimentos com 
fibras regularmente; evitar fri-
turas e pratos prontos congela-
dos; praticar exercícios físicos 
regularmente; e evitar o con-
sumo de bebidas alcoólicas.

Da Redação

(Valéria de Almeida)

Obituário
Antônio (Toinho)
14/6/2022 – Em Sumé, na 
Região do Cariri paraibano, por 
atropelamento. Morreu na saída 
para a cidade de Serra Branca 
(PB), quando foi atingido por uma 
caminhonete.

Foto: Reprodução

Aforismo
“A morte/ 

conta-se/ 

vivendo.”

Giuseppe Ungaretti
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Andreza Lira
14/6/2022 – Aos 21 anos, em 
Cajazeiras (PB). Morreu após parto 
na Maternidade Deodato Cartaxo, 
na terça-feira (13). O caso está sendo 
investigado e um laudo será emitido 
para saber a causa da morte.

Foto: Redes Sociais

n 

Fatores 
genéticos 
relacionados 
ao colesterol 
elevado não 
podem ser 
controlados 
tão facilmente

Erivaldo Belo da Silva
15/6/2022 – Aos 44 anos, em João 
Pessoa (PB). Ele foi uma das vítimas 
do acidente envolvendo 18 veículos, 
ocorrido no dia 26 de maio deste 
ano. Esteve 20 dias internado com 
politraumatismo, inclusive craniano. 
No acidente, um caminhão colidiu com outros 17 
veículos após uma suposta falha mecânica, na 
BR-230, entre Santa Rita e na Bayeux, na Região 
Metropolitana de João Pessoa.

Foto: Reprodução

Josivan Alexandrino da Costa
e Natan Cândido Fonseca
14/6/2022 – Aos 36 e aos 32 
anos, na PB-360, em Tavares 
(PB, assassinados. Os dois 
presidiários albergados 
foram mortos a tiros quando 
estavam em uma motocicleta, seguindo para 
dormir na Cadeia Pública de Princesa Isabel (PB). 
Os disparos foram efetuados por uma dupla que 
também estava em uma motocicleta.

Foto: Notícia Paraíba

Francisco Suzana Filho
(Chico Suzana)
15/6/2022 – Aos 74 anos, em Patos 
(PB), de insuficiência respiratória. 
Residia no município de Santa 
Terezinha (PB). Deixa a viúva Cícera 
Nogueira, com quem teve quatro 
filhas: Edilma, Eliana, Eliete e Eliana.

Foto: Reprodução

Paulino Batista da Silva
15/6/2022 – Em Campina Grande 
(PB). Era dono de um lava jato 
no Bairro do Alto Branco e havia 
sofrido agressões enquanto bebia 
na conveniência de um posto de 
combustível. Estava internado em 
estado grave desde o mês passado.O caso ainda 
está sendo investigado pela polícia.

Foto: TV Paraíba

Dom Phillips e 
Bruno Pereira
5/6/2022 – No Vale do Javari, 
no Amazonas, assassinados. 
Jornalista inglês e indigenista 
brasileiro foram mortos 
depois de saírem da 
Comunidade São Rafael rumo a Atalaia do Norte.

Foto: Redes Sociais

José Arnoldo Amaya
12/6/2022 – Em, São Salvador, El 
Salvador. Árbitro foi morto após 
ser espancado em uma partida de 
futebol. As agressões começaram 
com o jogador Juan Manuel Cruz 
Lorenzana, que foi expulso pelo 
juiz. O atleta não teria gostado de ter recebido o 
cartão vermelho e teria derrubado o juiz com chutes 
e o agredido até a vítima perder a consciência.
Ele foi morto após agressões de outros jogadores 
e torcedores. O fato ocorreu no Estádio Toluca. Ele 
estava há mais de 20 anos na Associação Nacional 
de Árbitros de El Salvador (AAFES).

Foto: Divulgação

Manoel Ramos de Sousa
14/6/2022 – Aos 61 anos, em 
São Bento (PB), assassinado. 
Foi morto a tiros por um homem 
nas proximidades da casa onde 
morava. A Polícia Civil segue com a 
investigação do caso.

Foto: Reprodução

Débora Henrique
16/6/2022 – Aos 20 anos, em 
Campina Grande (PB), em 
decorrência de um choque elétrico. 
Ela passou cinco dias internadas 
depois de receber uma descarga 
elétrica ao se encostar na estrutura 
de um camarote de um evento público na cidade de 
Piancó, no Sertão da Paraíba. Ela deixa uma filha 
de dois anos.

Foto: Notícia Paraíba



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Av. São José, S/N - Centro - Alcantil - PB, às 11:00 horas do dia 11 de Julho de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para execução da obra de REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA MANOEL ALEXANDRINO DE MELO do 
Município de Alcantil – PB, conforme Termo de Convênio 0134/2021 da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento e da Articulação Municipal do Governo do Estado da Paraíba. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 0005/2021/21; 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) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: https://alcantil.
pb.gov.br/licitacoes/; www.tce.pb.gov.br. 

Alcantil - PB, 15 de Junho de 2022
JOSE MENDONÇA ALVES 
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022
OBJETO: Execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas localidades da zona 

urbana e rural do município de Araruna/PB. LICITANTES HABILITADOS: AGRESTE CONSTRU-
TORA E COMÉRCIO LTDA; SC CONSTRUCOES EIRELI. LICITANTES INABILITADOS: DEA 
CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI; R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no 
dia 29/06/2022, às 09h, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araru-
na - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: 
licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 17 de junho de 2022
CARLOS ANTÔNIO DE MACEDO FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
GABINETE DA PREFEITA

 TERMO DE AUTORIZAÇÃO/RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0019/2022 – PMBV

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0063/2022 – PMBV
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA, ESTADO DA PARAÍBA, 

no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes na DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 0019/2022–PMBV, regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0063/2022–PMBV, 
embasado na solicitação inicial, termo de referência e no parecer da Procuradoria Jurídica do 
Município e em cumprimento ao Art. 75, Inciso II, da Lei 14.133/2021, AUTORIZA E ADJUDICA 
o procedimento de dispensa de licitação, em favor da empresa: ÁREA BADALADA EVENTOS 
LTDA - ME, CNPJ: 13.918.556/0001-03, no valor total de R$ 47.800,00 (quarenta e sete mil e 
oitocentos reais), cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE 
ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA AS 
FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2022 DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA/PB, em consequência, 
fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 90, 
caput, do citado diploma legal.

Boa Ventura - PB, 15 de junho de 2022.
TALITA LOPES ARRUDA

Prefeita Constitucional do Município de Boa Ventura-PB

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00046/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita 
à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAL DE PINTURA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DURANTE O DECORRER DO ANO DE 2022. Abertura da sessão pública: 09:00 horas 
do dia 05 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 05 de Julho de 2022. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 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, 17 de  Junho  de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira  Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0066/2022 – PMBV
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, 
EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 
2022 DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA/PB

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0019/2022 – 
PMBV; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0063/2022 – PMBV

DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária:
02.070 SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER - Classificação: 13 392 1009 2036 

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer 13 392 
1009 2035 Promoção de Festas Regionais - Elemento de despensa: 3390.39 99 1500100O0utros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: DE 17/06/2022 A 17/06/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CNPJ: 08.940.702/0001-67
CONTRATADO: ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME, CNPJ: 13.918.556/0001-03
VALOR TOTAL: R$ 47.800,00 (QUARENTA E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
AVISO DE ERRATA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
O Pregoeiro Oficial comunica que no objeto da licitação e termo de referência do  - Pregão 

Eletrônico nº 00002/2022, onde se lê: “demais secretarias municipais conforme demandas especi-
ficas e a Disposição da Prefeitura de Bom Jesus.”; leia-se: “A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO EXCLUSIVO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE BOM 
JESUS”. Informações: das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, na Praça Prefeito Antônio Rolim, 
01 - Centro - Bom Jesus - PB. Telefone: (083) 3559–1021. E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.
com. Site: https://bll.org.br/.

Bom Jesus - PB, 17 de Junho de 2022
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00062/2022
Torna público que fará realizar através da  Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊU-
TICO – SADT, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE CABEDELO. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 04 de Julho de 
2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 04 de Julho de 2022. Referência: horário 
de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: 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, 17 de Junho de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
CONVOCAÇÃO 3º 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: PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  - CNPJ 
21.784.773/0001-86. 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, 17 de Junho de 2022
ALLAN SEIXAS DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00013/2022
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 DV00013/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTOS PRESENCIAIS E MANUNTENÇÃO 
ONLINE E PRESENCIAL DO SITEMA GEP– GESTOR DE ESCOLAS PÚBLICAS; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: WLW GESTAO EMPRESARIAL 
LTDA - R$ 10.880,00.

Caraúbas - PB, 01 de Junho de 2022
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO, IMPLANTA-
ÇÃO, TREINAMENTOS PRESENCIAIS E MANUNTENÇÃO ONLINE E PRESENCIAL DO SITEMA 
GEP– GESTOR DE ESCOLAS PÚBLICAS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00013/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 05.00 – SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO 12.361.0023.2021 – MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – 
FUNDEB 30% 540 – transferências do Fundeb – Impostos e Transferências de Impostos 3.3.90.39.01 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 12.361.0023.2023 – MANTER AS 
ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL � MDE 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 
3.3.90.39.01– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 12.361.0036.2024 – 
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA – PROGRAMA SALARIO–EDUCAÇÃO 550 – trans-
ferência do Salário Educação 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 Caraubas e: CT Nº 51301/2022 - 02.06.22 - WLW GESTAO EMPRESARIAL 
LTDA - R$ 10.880,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº. 20201/2020 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS. 
CONTRATADO: F V DOS SANTOS EIRELI, CNPJ nº 33.665.164/0001-97. FUNDAMENTAÇÃO: 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para prorrogação do prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado 
dentro da vigência deste, descrito na Cláusula Décima Sexta, na forma prevista no parágrafo 1º 
do art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas  ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO DO TERMO 
ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE a REFORMA DA 
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ANTÔNIO DE SOUSA - COMUNIDADE PASSAGEM, CONFORME 
TERMO DE CONVÊNIO: SEECT/PB_472/2019, POR 08(OITO) MESES A PARTIR DE 15 DE 
JUNHO DE 2022. DATA DA ASSINATURA: 14 DE JUNHO DE 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº. 20501/2020 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS. 
CONTRATADO: F V DOS SANTOS EIRELI, CNPJ nº 33.665.164/0001-97. FUNDAMENTAÇÃO: 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para prorrogação do prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado 
dentro da vigência deste, descrito na Cláusula Décima Sexta, na forma prevista no parágrafo 1º 
do art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO DO TERMO 
ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
DA PRAÇA NO DISTRITO DE BARREIRAS, POR 06(SEIS) MESES A PARTIR DE 17 DE JUNHO 
DE 2022. DATA DA ASSINATURA: 15 DE JUNHO  DE 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00001/2022

A Câmara Municipal de Conde, inscrita no CNPJ sob n° 11.993.466/0001-51, através do seu 
Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, às 08:00 horas (horário local), do dia 01 de 
Julho de 2022, objetivando o: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSES-
SORIA E CONSULTORIA AO SETORES DO RECURSOS HUMANOS E DA TESOURARIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE. A sessão pública será realizada na sede da Câmara Municipal 
de Conde, situada à Rodovia PB 018 – KM 3,5, S/N, Centro, CEP 58.322-000, Conde -PB. Cópia 
do Edital e seus anexos poderão ser obtidos, in loco, no endereço acima, das 08:00 às 13:00hs 
e das 08:00h às 13:00h e (horário local) ou por e-mail (câmara.condepb@gmail.com), a partir da 
publicação deste aviso.

Conde, 17 de Junho de 2022
JAIR ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA

PREGOEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE

CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00002/2022

A Câmara Municipal de Conde, inscrita no CNPJ sob n° 11.993.466/0001-51, através do seu Pre-
goeiro, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, às 09:30 horas (horário local), do dia 01 de Julho 
de 2022, objetivando o: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 
E CONSULTORIA AOS DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE NO TOCANTE AO CONTROLE 
INTERNO. A sessão pública será realizada na sede da Câmara Municipal de Conde, situada à Ro-
dovia PB 018 – KM 3,5, S/N, Centro, CEP 58.322-000, Conde -PB. Cópia do Edital e seus anexos 
poderão ser obtidos, in loco, no endereço acima, das 08:00 às 13:00hs e das 08:00h às 13:00h 
e (horário local) ou por e-mail (câmara.condepb@gmail.com), a partir da publicação deste aviso.

Conde, 17 de Junho de 2022
JAIR ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA

PREGOEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE

CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00003/2022

A Câmara Municipal de Conde, inscrita no CNPJ sob n° 11.993.466/0001-51, através do seu 
Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, às 11:00 horas (horário local), do dia 01 de 
Julho de 2022, objetivando o: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALI-
ZAÇÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE DE TI DE TODOS OS COMPUTADORES, NOTEBOOKS E 
PERIFERICOS TECNOLOGICOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE CONDE. A sessão 
pública será realizada na sede da Câmara Municipal de Conde, situada à Rodovia PB 018 – KM 
3,5, S/N, Centro, CEP 58.322-000, Conde -PB. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos, 
in loco, no endereço acima, das 08:00 às 13:00hs e das 08:00h às 13:00h e (horário local) ou por 
e-mail (câmara.condepb@gmail.com), a partir da publicação deste aviso.

Conde, 17 de Junho de 2022
JAIR ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA

PREGOEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2022 (Processo 
Administrativo Nº 085/2022), que objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica, para prestar o forne-
cimento (diariamente no horário comercial) parcelado de medicamentos de referência, genéricos e 
Similares para atender aos usuários do SUS com base de A a Z da ABC-Farma/Guia da Farmácia), 
conforme termo de referência; com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
os quais apontam como proponentes vencedores: Licitante: Veralucia Carmo de Sousa Ferreira 
Paiva-ME, CNPJ: 24.296.576/0001-06, Rua Getulio Vargas, Nº S/N, Bairro: Centro, CEP: 58.770-
000, Cidade: Coremas-PB, com o valor total de R$ 300.00,00 (trezentos mil reais), referente aos 
itens: 2 e 3. Licitante: Rita Alves Farmácia - Farmácia Bem Estar-ME, CNPJ: 42.323.648/0001-49. 
Rua 4 de Abril, Nº 153, Centro, CEP: 58.770-000, Coremas-PB, com o valor total de R$ 300.00,00 
(trezentos mil reais), referente aos itens: 1 e 4. Licitante: Farmacia Real Comercio de Medicamentos 
Eireli-ME, CNPJ: 41.475.697/0001-34. Rua Manoel Cavalcanti, Nº 131, Centro, CEP: 58.770-000, 
Coremas-PB, com o valor total de R$ 300.00,00 (trezentos mil reais), referente aos itens: 5 e 6. 
Desta forma o valor total homologado é de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), conforme previsto 
no item 2.3 do edital e no item 1.3 do termo de referência. Publique-se e cumpra-se.

Coremas-PB, 07 de junho de 2022
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA Nº 157/2022

Pregão Eletrônico Nº 014/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Veralucia 
Carmo de Sousa Ferreira Paiva-ME, CNPJ: 24.296.576/0001-06. Valor total contrato: R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais). Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de medicamentos Genéricos e 
Similares, com base de A a Z da ABC-Farma/Guia da Farmácia), itens 2 e 3. Forma de pagamento: 
Será em até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal e do atestado da Fiscalização. Fonte 
de recurso 1: 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos; Fonte de recurso 2: 1500.1002 
Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS. Dotação: QDD/2022, ficando automaticamente 
incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte. 
Prazo entrega: De imediato. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano, considerado da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, caso seja necessário. Partes: Sr. Irani 
A. da Silva (Pela contratante) e Sra. Veralucia Carmo de Sousa Ferreira Paiva (Pela contratada).  

Coremas-PB, 13 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito
 

EXTRATO DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA Nº 158/2022

Pregão Eletrônico Nº 014/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Rita Alves 
Farmácia - Farmácia Bem Estar-ME, CNPJ: 42.323.648/0001-49. Valor total contrato: R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais). Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de medicamentos de Referência e 
Excepcionais de Referência Controlada, com base de A a Z da ABC-Farma/Guia da Farmácia), itens 
1 e 4. Forma de pagamento: Será em até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal e do 
atestado da Fiscalização. Fonte de recurso 1: 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos; 
Fonte de recurso 2: 1500.1002 Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS. Dotação: QDD/2022, 
ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei 
para o exercício seguinte. Prazo entrega: De imediato. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) 
ano, considerado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, caso 
seja necessário. Partes: Sr. Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sra. Rita Alves (Pela contratada).  

Coremas-PB, 13 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito
 

EXTRATO DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA Nº 159/2022

Pregão Eletrônico Nº 014/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Farmácia 
Real Comercio de Medicamentos Eireli-ME, CNPJ: 41.475.697/0001-34. Valor total contrato: R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais). Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de medicamentos Gené-
ricos e Controlado e Similares Controlados, com base de A a Z da ABC-Farma/Guia da Farmácia), 
itens 5 e 6. Forma de pagamento: Será em até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal e 
do atestado da Fiscalização. Fonte de recurso 1: 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos; 
Fonte de recurso 2: 1500.1002 Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS. Dotação: QDD/2022, 
ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para 
o exercício seguinte. Prazo entrega: De imediato. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano, consi-
derado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, caso seja necessário. 
Partes: Sr. Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. José Romildo Gregório da Silva (Pela contratada).  

Coremas-PB, 13 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2022 (Processo 
Administrativo Nº 085/2022), que objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica, para prestar o forne-
cimento (diariamente no horário comercial) parcelado de medicamentos de referência, genéricos e 
Similares para atender aos usuários do SUS com base de A a Z da ABC-Farma/Guia da Farmácia), 
conforme termo de referência; com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
os quais apontam como proponentes vencedores: Licitante: Veralucia Carmo de Sousa Ferreira 
Paiva-ME, CNPJ: 24.296.576/0001-06, Rua Getulio Vargas, Nº S/N, Bairro: Centro, CEP: 58.770-
000, Cidade: Coremas-PB, com o valor total de R$ 300.00,00 (trezentos mil reais), referente aos 
itens: 2 e 3. Licitante: Rita Alves Farmácia - Farmácia Bem Estar-ME, CNPJ: 42.323.648/0001-49. 
Rua 4 de Abril, Nº 153, Centro, CEP: 58.770-000, Coremas-PB, com o valor total de R$ 300.00,00 
(trezentos mil reais), referente aos itens: 1 e 4. Licitante: Farmacia Real Comercio de Medicamentos 
Eireli-ME, CNPJ: 41.475.697/0001-34. Rua Manoel Cavalcanti, Nº 131, Centro, CEP: 58.770-000, 
Coremas-PB, com o valor total de R$ 300.00,00 (trezentos mil reais), referente aos itens: 5 e 6. 
Desta forma o valor total homologado é de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), conforme previsto 
no item 2.3 do edital e no item 1.3 do termo de referência. Publique-se e cumpra-se.

Coremas-PB, 07 de junho de 2022
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA Nº 157/2022

Pregão Eletrônico Nº 014/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Veralucia 
Carmo de Sousa Ferreira Paiva-ME, CNPJ: 24.296.576/0001-06. Valor total contrato: R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais). Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de medicamentos Genéricos e 
Similares, com base de A a Z da ABC-Farma/Guia da Farmácia), itens 2 e 3. Forma de pagamento: 
Será em até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal e do atestado da Fiscalização. Fonte 
de recurso 1: 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos; Fonte de recurso 2: 1500.1002 
Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS. Dotação: QDD/2022, ficando automaticamente 
incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte. 
Prazo entrega: De imediato. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano, considerado da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, caso seja necessário. Partes: Sr. Irani 
A. da Silva (Pela contratante) e Sra. Veralucia Carmo de Sousa Ferreira Paiva (Pela contratada).  

Coremas-PB, 13 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito
 

EXTRATO DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA Nº 158/2022

Pregão Eletrônico Nº 014/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Rita Alves 
Farmácia - Farmácia Bem Estar-ME, CNPJ: 42.323.648/0001-49. Valor total contrato: R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais). Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de medicamentos de Referência e 
Excepcionais de Referência Controlada, com base de A a Z da ABC-Farma/Guia da Farmácia), itens 
1 e 4. Forma de pagamento: Será em até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal e do 
atestado da Fiscalização. Fonte de recurso 1: 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos; 
Fonte de recurso 2: 1500.1002 Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS. Dotação: QDD/2022, 
ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei 
para o exercício seguinte. Prazo entrega: De imediato. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) 
ano, considerado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, caso 
seja necessário. Partes: Sr. Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sra. Rita Alves (Pela contratada).  

Coremas-PB, 13 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

 
EXTRATO DE CONTRATO

DE COMPRA E VENDA Nº 159/2022
Pregão Eletrônico Nº 014/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Farmácia 

Real Comercio de Medicamentos Eireli-ME, CNPJ: 41.475.697/0001-34. Valor total contrato: R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais). Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de medicamentos Gené-
ricos e Controlado e Similares Controlados, com base de A a Z da ABC-Farma/Guia da Farmácia), 
itens 5 e 6. Forma de pagamento: Será em até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal e 
do atestado da Fiscalização. Fonte de recurso 1: 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos; 
Fonte de recurso 2: 1500.1002 Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS. Dotação: QDD/2022, 
ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para 
o exercício seguinte. Prazo entrega: De imediato. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano, consi-
derado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, caso seja necessário. 
Partes: Sr. Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. José Romildo Gregório da Silva (Pela contratada).  

Coremas-PB, 13 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, Resolve: 

Homologar o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 012/2022 (Processo Administrativo 
Nº 087/2022), que objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar o fornecimento parcelado 
de materiais de construção em geral destinados para atender as demandas das diversas Secretarias 
deste Município, conforme termo de referência; com base nos elementos constantes do processo corres-
pondente, os quais apontam como proponentes vencedores: Licitante: Neusa Garrido Andrade, CNPJ: 
10.765.568/0001-57. Rua Maneol Cavalcante, Nº 282, Centro, CEP: 58.770-000, Coremas-PB, com o 
valor total de R$ 156.267,78 (cento e cinquenta e seis mil, duzentos e sessenta e sete reais, setenta e oito 
centavos), ref. aos lotes: VIII, XVIII e XXVII; Licitante: Geraldo Ferreira Sobrinho Materiais Eletricos-ME, 
CNPJ: 06.342.338/0001-08. Rua Linha de Ferro, S/N, Centro, CEP: 58.770-000, Coremas-PB, com o 
valor total de R$ 153.398,22 (cento e cinquenta e três mil, trezentos e noventa e oito reais, vinte e dois 
centavos), ref. aos lotes: IV e XXIII; Licitante: Central do Construtor - Comercio Varejista de Materiais 
de Construção Ltda-ME, CNPJ: 20.721.561/0001-97. Rua Deocleciano Pires, Nº 17, Centro, Sousa-PB, 
com o valor total de R$ 353.206,40 (trezentos e cinquenta e três mil, duzentos e seis reais e quarenta 
centavos), referente aos lotes: II, V, XIV, XVI, XX, XXI e XVI; Licitante: Rivaldo Roberto dos Santos-ME, 
CNPJ: 28.184.191/0001-08. Rua 4 de Abril, Nº 234A, Andar Térreo, Centro, CEP: 58770-000, Coremas-
-PB, com o valor total de R$ 330.433,23 (trezentos e trinta mil, quatrocentos e trinta e três reais, vinte e 
três centavos), ref. aos lotes: VI, XVI, XVII, XXII, XXIV, XXV e XXVIII; Licitante: José Neudo Garrido de 
Andrade-ME, CNPJ: 15.667.963/0001-10. Rua Caítão Antonio Leite, Nº 178, Centro, CEP: 58.770-000, 
Coremas-PB, com o valor total de R$ 132.141,71 (cento e trinta e dois mil, cento e trinta e um reais, 
setenta e um centavos), ref. aos lotes: XI, XII e XIX; Licitante: Dilma Abrantes de Oliveira Gonçalves-ME, 
CNPJ: 19.111.195/0001-75. Rua Maneol Limo, Nº 75, Centro, CEP: 58.770-000, Coremas-PB, com o 
valor total de R$ 431.483,86 (quatrocentos e trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e três reais, oitenta e 
seis centavos), referente aos lotes: III, VII, IX, X e XIII; Licitante: Ros Rio Materiais e Comercio Ltda-EPP, 
CNPJ: 07.324.021/0001-01. Rua Antônio José de Moras, Nº 500 (C 01), Centro, CEP: 25.515-140, São 
João de Meriti-RJ, com o valor total de R$ 96.500,00 (noventa e sei mil e quinhentos reais), referente ao 
lote: I. Desta forma o valor total homologado é de R$ 1.653.431,20 (um milhão, seiscentos e cinquenta 
e três mil, quatrocentos e trinta e um reais e vinte centavos). Publique-se e cumpra-se.

Coremas-PB, 08 de junho de 2022
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA Nº 164/2022

Pregão Eletrônico Nº 012/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Neusa 
Garrido Andrade, CNPJ: 10.765.568/0001-57. Valor total contrato: R$ 156.267,78 (cento e cinquenta 
e seis mil, duzentos e sessenta e sete reais, setenta e oito centavos), ref. aos lotes: VIII, XVIII e 
XXVII. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de materiais de construção em geral. Forma de 
pagamento: Será em até 30 dias, após a entrega. Fonte de recursos: 1500.0000; 1500.1001; 
1540.0000; 1500.1002. Dotação: QDD/2022, ficando automaticamente incorporadas as dotações 
do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte. Prazo entrega: Será em até 
5 (cinco) dias úteis. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano. Partes: Sr. Irani A. da Silva (Pela 
contratante) e Sra. Neusa Garrido Andrade (Pela contratada).  

Coremas-PB, 17 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA Nº 165/2022

Pregão Eletrônico Nº 012/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Geraldo 
Ferreira Sobrinho Materiais Eletricos-ME, CNPJ: 06.342.338/0001-08. Valor total contrato: R$ 
153.398,22 (cento e cinquenta e três mil, trezentos e noventa e oito reais, vinte e dois centavos), 
ref. aos lotes: IV e XXIII. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de materiais de construção em 
geral. Forma de pagamento: Será em até 30 dias, após a entrega. Fonte de recursos: 1500.0000; 
1500.1001; 1540.0000; 1500.1002. Dotação: QDD/2022, ficando automaticamente incorporadas 
as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte. Prazo entrega: 
Será em até 5 (cinco) dias úteis. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano. Partes: Sr. Irani A. 
da Silva (Pela contratante) e Sra. Dailene Ferreira da Silva Coutinho Mamede (Pela contratada).  

Coremas-PB, 17 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA Nº 167/2022

Pregão Eletrônico Nº 012/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Rivaldo 
Roberto dos Santos-ME, CNPJ: 28.184.191/0001-08. Valor total contrato: R$ 330.433,23 (trezentos 
e trinta mil, quatrocentos e trinta e três reais, vinte e três centavos), ref. aos lotes: VI, XVI, XVII, 
XXII, XXIV, XXV e XXVIII. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de materiais de construção em 
geral. Forma de pagamento: Será em até 30 dias, após a entrega. Fonte de recursos: 1500.0000; 
1500.1001; 1540.0000; 1500.1002. Dotação: QDD/2022, ficando automaticamente incorporadas 
as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte. Prazo entrega: 
Será em até 5 (cinco) dias úteis. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano. Partes: Sr. Irani A. da 
Silva (Pela contratante) e Sr. Rivaldo Roberto dos Santos (Pela contratada).  

Coremas-PB, 17 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA Nº 168/2022

Pregão Eletrônico Nº 012/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: José Neudo 
Garrido de Andrade-ME, CNPJ: 15.667.963/0001-10. Valor total contrato: R$ 132.141,71 (cento e trinta e 
dois mil, cento e trinta e um reais, setenta e um centavos), ref. aos lotes: XI, XII e XIX. Objeto: Prestar o 
fornecimento parcelado de materiais de construção em geral. Forma de pagamento: Será em até 30 dias, 
após a entrega. Fonte de recursos: 1500.0000; 1500.1001; 1540.0000; 1500.1002. Dotação: QDD/2022, 
ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o 
exercício seguinte. Prazo entrega: Será em até 5 (cinco) dias úteis. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) 
ano. Partes: Sr. Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. José Neudo Garrindo de Andrade (Pela contratada).  

Coremas-PB, 17 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA Nº 169/2022

Pregão Eletrônico Nº 012/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Dilma 
Abrantes de Oliveira Gonçalves-ME, CNPJ: 19.111.195/0001-75. Valor total contrato: R$ 431.483,86 
(quatrocentos e trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e três reais, oitenta e seis centavos), referente 
aos lotes: III, VII, IX, X e XIII. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de materiais de construção 
em geral. Forma de pagamento: Será em até 30 dias, após a entrega. Fonte de recursos: 1500.0000; 
1500.1001; 1540.0000; 1500.1002. Dotação: QDD/2022, ficando automaticamente incorporadas as 
dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte. Prazo entrega: Será 
em até 5 (cinco) dias úteis. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano. Partes: Sr. Irani A. da Silva 
(Pela contratante) e Sra. Dilma Abrantes de Oliveira Gonçalves (Pela contratada). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, Resolve: 

Homologar o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 016/2022 (Processo Administrativo 
Nº 140/2022), que objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica com sede neste Município, para prestar o 
fornecimento parcelado de medicamentos de referência, genéricos e Similares para atender aos usuários 
do SUS com base na tabela de preços máximos de medicamentos por princípio ativo para compras 
públicas (TABELA DA CMED), conforme termo de referência; com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores: Licitante vencedor: 
Veralucia Carmo de Sousa Ferreira Paiva-ME, CNPJ: 24.296.576/0001-06, Rua Getulio Vargas, Nº 
S/N, Centro, CEP: 58.770-000, Coremas-PB, com o valor total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), 
referente aos itens: 1 e 4. Licitante vencedor: José Filho da Silva Farmácia-ME, CNPJ: 11.332.315/0001-
52, Rua Capitão Antônio Leite, 548, Centro, CEP Nº 58770-000, Coremas/PB, com o valor total de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais), referente aos itens: 5 e 6. Licitante vencedor: Farmácia Real Comercio 
de Medicamentos Eireli-ME, CNPJ: 41.475.697/0001-34. Rua Manoel Cavalcanti, Nº 131, Centro, CEP: 
58.770-000, Coremas-PB, com o valor total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), referente aos itens: 2 
e 3. Desta forma o valor total homologado é de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), conforme previsto 
no item 2.3 do edital e no item 1.3 do termo de referência. Publique-se e cumpra-se.

Coremas-PB, 15 de junho de 2022
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA Nº 160/2022

Pregão Eletrônico Nº 016/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Veralucia Carmo 
de Sousa Ferreira Paiva-ME, CNPJ: 24.296.576/0001-06. Valor total contrato: R$ 300.000,00 (trezentos 
mil reais). Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de medicamentos de Referência e Excepcionais de 
Referência Controlada, com base na listagem de A a Z (TABELA DA CMED), referente aos itens: 1 e 4. 
Forma de pagamento: Será em até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal e do atestado da 
Fiscalização. Fonte de recurso 1: 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos; Fonte de recurso 2: 
1500.1002 Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS. Dotação: QDD/2022, ficando automaticamente 
incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte. Prazo 
entrega: De imediato. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano, considerado da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais períodos, caso seja necessário. Partes: Sr. Irani A. da Silva (Pela 
contratante) e Sra. Veralucia Carmo de Sousa Ferreira Paiva (Pela contratada).  

Coremas-PB, 17 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito
 

EXTRATO DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA Nº 161/2022

Pregão Eletrônico Nº 016/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: José Filho 
da Silva Farmácia-ME, CNPJ: 11.332.315/0001-52. Valor total contrato: R$ 300.000,00 (trezentos 
mil reais). Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de medicamentos Genérico Controlado e 
Similares Controlados, com base na listagem de A a Z (TABELA DA CMED), referente aos itens: 
5 e 6. Forma de pagamento: Será em até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal e do 
atestado da Fiscalização. Fonte de recurso 1: 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos; 
Fonte de recurso 2: 1500.1002 Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS. Dotação: QDD/2022, 
ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei 
para o exercício seguinte. Prazo entrega: De imediato. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano, 
considerado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, caso seja 
necessário. Partes: Sr. Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. José Filho da Silva (Pela contratada).  

Coremas-PB, 17 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito
 

EXTRATO DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA Nº 162/2022

Pregão Eletrônico Nº 016/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Farmácia 
Real Comercio de Medicamentos Eireli-ME, CNPJ: 41.475.697/0001-34. Valor total contrato: R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais). Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de medicamentos Ge-
nérico e Similares, com base na listagem de A a Z (TABELA DA CMED), referente aos itens: 2 e 3. 
Forma de pagamento: Será em até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal e do atestado 
da Fiscalização. Fonte de recurso 1: 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos; Fonte de 
recurso 2: 1500.1002 Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS. Dotação: QDD/2022, ficando 
automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o 
exercício seguinte. Prazo entrega: De imediato. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano, conside-
rado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, caso seja necessário. 
Partes: Sr. Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. José Romildo Gregório da Silva (Pela contratada).  

Coremas-PB, 17 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 18 de junho de 2022      25Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, Re-

solve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 010/2022, que objetiva: 
Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de mão–de–obra especializada na manu-
tenção preventiva e corretiva das redes de água fluvial e redes abastecimento de água potável para 
o consumo humano e animal (Pertencente a este Município), com o fornecimento de todos materiais 
necessários que por ventura forem usados (manutenção preventiva e corretiva) serão por conta da 
Prefeitura de Coremas–PB, conforme termo de referência; com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor em 1º) Lugar: Francisco 
Uniratan Andrade Souza-ME, CNPJ: 42.104.746/0001-95, Sitio Varzea do Pato, N° S/N, Zona Rural, 
Coremas-PB, com o valor total de R$ 207.360,00 (duzentos e sete mil, trezentos e sessenta reais) 
pelo 12 (doze) meses lote I, o valor total de R$ 127.680,00 (cento e vinte e sete mil, seiscentos e 
oitenta reais) pelo 12 (doze) meses lote II, perfazendo o valor total de R$ 335.040,00 (trezentos e 
trinta e cinco mil e quarenta reais) pelo os lotes I e II. Publique-se e cumpra-se. 

Coremas-PB, 06 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022

O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, Re-
solve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 011/2022, que objetiva: 
Contratação de pessoa jurídica para prestar serviços de transporte passageiros (alunos) de diversas 
localidades da Zona Rural para estudarem nas escolas localizadas no município de Coremas–PB, 
conforme termo de referência; com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
os quais apontam como proponentes vencedores: Licitante vencedor do item 1: Paulina Maria da 
Silva-ME, CNPJ: 44.840.010/0001-00, Sitio  Capim Grosso, N°: S/N, Zona Rural, Coremas-PB, 
com o valor total de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensal, perfazendo o valor total de 
R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais); Licitante vencedor do item 2: Jocelio da Silva Buriti-ME, 
CNPJ: 42.076.052/0001-91, Rua Francisco Batista da Silva, N°: 296, Antonio Clementino de Sousa, 
Coremas-PB, com o valor total de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensal, perfazendo o 
valor total de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais); Licitante vencedor do item 3: Jocelio da Silva 
Buriti-ME, CNPJ: 42.076.052/0001-91, Rua Francisco Batista da Silva, N°: 296, Antonio Clementino 
de Sousa, Coremas-PB, com o valor total de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) mensal, 
perfazendo o valor total de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais); Licitante vencedor do item 
4: Maurilio Alves Ferreira-ME, CNPJ: 42.560.371/0001-78, Rua Francisco Severino de Sousa, N° 
869, Cruz da Tereza, Coremas-PB, com o valor total de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) 
mensal, perfazendo o valor total de R$ 45.600,00 (quarenta e cinco mil e seiscentos reais); Licitante 
vencedor do item 5: Jocelio da Silva Buriti-ME, CNPJ: 42.076.052/0001-91, Rua Francisco Batista 
da Silva, N°: 296, Antonio Clementino de Sousa, Coremas-PB, com o valor total de R$ 3.500,00 
(três mil e quinhentos reais) mensal, perfazendo o valor total de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil 
reais). Desta forma o valor total homologado é de R$ 225.600,00 (duzentos e vinte e cinco mil e 
seiscentos reais) pelos os itens de 1 a 5. Publique-se e cumpra-se. 

Coremas-PB, 06 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVÇOS Nº 145/2022

Pregão Presencial Nº 010/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: Francis-
co Uniratan Andrade Souza-ME, CNPJ: 42.104.746/0001-95. Valor total contrato R$ 335.040,00 
(trezentos e trinta e cinco mil e quarenta reais) pelo os lotes I e II. Objeto: Prestar serviços de 
mão–de–obra especializada na manutenção preventiva e corretiva das redes de água fluvial e redes 
abastecimento de água potável para o consumo humano e animal (Pertencente a este Município), 
com o fornecimento de todos materiais necessários que por ventura forem usados (manutenção 
preventiva e corretiva) serão por conta da Prefeitura de Coremas–PB. Fonte de Recurso: Próprios 
(Diversos) 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos. Dotação: Secretaria Municipal de 
Urbanismo. Execução dos serviços: Diariamente. Vigência do contrato: Será de 1 (um) ano, contado 
a partir da emissão da ordem de serviços. Partes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. Francisco 
U. A. Souza (Pela contratada).  

Coremas-PB, 07 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVÇOS Nº 146/2022

Pregão Presencial Nº 011/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: Jocelio da 
Silva Buriti-ME, CNPJ: 42.076.052/0001-91. Valor total contrato R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito 
mil reais). Objeto: Prestar serviços de transporte passageiros (alunos) de diversas localidades da 
Zona Rural para estudarem nas escolas localizadas no município. Itens 2, 3 e 5. Fonte de Recurso: 
Próprios (Diversos) 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos. Dotação: Secretaria de 
Educação. Execução dos serviços: Diariamente. Vigência do contrato: Será de 1 (um) ano, contado 
a partir da emissão da ordem de serviços. Partes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. Jocelio 
da Silva Buriti (Pela contratada).  

Coremas-PB, 07 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVÇOS Nº 147/2022

Pregão Presencial Nº 011/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: Maurilio 
Alves Ferreira-ME, CNPJ: 42.560.371/0001-78. Valor total contrato R$ 45.600,00 (quarenta e cinco 
mil e seiscentos reais). Objeto: Prestar serviços de transporte passageiros (alunos) de diversas 
localidades da Zona Rural para estudarem nas escolas localizadas no município. Item 4. Fonte de 
Recurso: Próprios (Diversos) 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos. Dotação: Secre-
taria de Educação. Execução dos serviços: Diariamente. Vigência do contrato: Será de 1 (um) ano, 
contado a partir da emissão da ordem de serviços. Partes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. 
Maurílio Alves Ferreira (Pela contratada).  

Coremas-PB, 07 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVÇOS Nº 148/2022

Pregão Presencial Nº 011/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: Paulina 
Maria da Silva-ME, CNPJ: 44.840.010/0001-00. Valor total contrato R$ 42.000,00 (quarenta e dois 
mil reais). Objeto: Prestar serviços de transporte passageiros (alunos) de diversas localidades da 
Zona Rural para estudarem nas escolas localizadas no município. Item 1. Fonte de Recurso: Próprios 
(Diversos) 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos. Dotação: Secretaria de Educação. 
Execução Fonte de Recurso: Próprios (Diversos) 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos. 
Dotação: Secretaria de Educação. Execução dos serviços: Diariamente. Vigência do contrato: Será 
de 1 (um) ano, contado a partir da emissão da ordem de serviços. Partes: Irani A. da Silva (Pela 
contratante) e Sra. Paulina Maria da Silva (Pela contratada).  

Coremas-PB, 07 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de construção civil para executar a obra de Constru-

ção de escola com 4 (quatro) salas de aula no Município de Damião. Convênio Nº 0374/2021–SE-
ECT/PMD. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: MATRIX 
CONSTRUTORA EIRELI EPP - Valor: R$ 876.649,05. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Juviniano 
Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 3635–1013. E-mail: pmdamiaolicitacao@gmail.com. 

Damião - PB, 15 de Junho de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de construção civil para executar a obra de pavi-

mentação e drenagem de ruas no Município de Damião. CR nº 917666/2021. LICITANTES HABI-
LITADOS: AJCL CONSTRUCOES EIRELI; APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; ARENA 
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI; BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI; MORAIS 
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA; RF SERVIÇOS DE CONSTRU-
ÇÃO EIRELI.  LICITANTES INABILITADOS: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA, 
desatendeu ao item 8.4.2 “b” do edital; BJC CONSTRUCOES EIRELI, desatendeu ao item 8.4.2 
“b” do edital; SC CONSTRUCOES EIREL, desatendeu ao item 8.4.2 “b” e 8.5.3 do edital; TORRES 
CONSTRUCOES LTDA, desatendeu ao item 8.2.4 do edital. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 27/06/2022, às 15:00 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3635–1013. E-mail: pmdamiaolicitacao@gmail.com. 

Damião - PB, 15 de Junho de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00019/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00019/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO PARA AUDITORIAS 
INTERNAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E TERMOS DE COMPROMISSO JUNTO 
AO FNDE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSÉ DAS 
VITORIAS DOS SANTOS - R$ 12.000,00.

Gado Bravo - PB, 14 de Junho de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A CONS-

TRUÇÃO DE UMA CRECHE DE ACORDO COM O PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO – PB, 
CONFORME CONVENIO FIRMADO DE NR 434/2021, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E 
A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DA 
PARAIBA. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: IGOR 
ROCHA DE BRITO LIRA - Valor: R$ 1.086.611,13. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, José Mariano Barbosa, 
SN - Centro - Gado Bravo - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 
3347–1820. E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. 

Gado Bravo - PB, 17 de Junho de 2022
JOSE ROBERTO DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO COBERTO NA 

COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, MUNICIPIO DE GADO BRAVO – PB, CONFORME TERMO 
DE CONVÊNIO N° 396/2021, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO – 
PB E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA. 
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: CONCRENOR 
CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA – ME - Valor: R$ 738.481,97. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
José Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (83) 3347–1820. E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. 

Gado Bravo - PB, 17 de Junho de 2022
JOSE ROBERTO DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO PARA AUDITORIAS INTERNAS, 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E TERMOS DE COMPROMISSO JUNTO AO FNDE. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00019/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Gado Bravo: 02.006 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 02006.12.361.1005.2011 
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE – 3.3.90.36.00.00 OUTROS 
SERV. DE TERC. PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até 17/12/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 05601/2022 - 17.06.22 - JOSÉ DAS VITORIAS DOS 
SANTOS - R$ 12.000,00. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIG. Nº IN00018/2022
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00018/2022, 
que objetiva: Contratação da Banda ““ELIANE A RAINHA DO FORRÓ””, para se apresentar na 
tradicional Festa de São Pedro, no dia 28 de junho de 2022 a ser realizada no Parque do Encontro, 
Nordeste II - Guarabira/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: “ELIANE A RAINHA DO FORRÓ” PROMOÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA - ME – CNPJ: 
30.784.578/0001-47- R$ 35.000,00 – Trinta e Cinco Mil Reais.

Guarabira - PB, 13 de junho de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIG. Nº IN00019 /2022
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00019 
/2022, que objetiva: Contratação da Banda ““DANIEZE SANTIAGO SHOWS”, para se apresentar na 
tradicional Festa de São Pedro, no dia 29 de junho de 2022 a ser realizada no Parque do Encontro, 
Nordeste II - Guarabira/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: “ELIANE A RAINHA DO FORRÓ” PROMOÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA - ME – CNPJ: 
27.618.332/0001-90- R$ 40.000,00 – Quarenta Mil Reais.

Guarabira - PB, 13 de junho de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIG. Nº IN00020 /2022
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00020 
/2022, que objetiva: Contratação da Banda ““NOSSO XOTE”, para se apresentar na tradicional 
Festa de São Pedro, no dia 29 de junho de 2022 a ser realizada no Parque do Encontro, Nordeste 
II - Guarabira/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: “VAI 
ROLAR PROMOÇÕES ARTISTICA E EVENTOS LTDA – CNPJ: 30.670.635/0001-67- R$ 10.000,00 
– Dez Mil Reais.

Guarabira - PB, 15 de junho de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação da Banda ““DANIEZE SANTIAGO SHOWS”, para se apresentar na tra-
dicional Festa de São Pedro, no dia 29 de junho de 2022 a ser realizada no Parque do Encontro, 
Nordeste II - Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00019 /2022. 
DOTAÇÃO: 09.00 - Secretaria de Cultura e Turismo - 13.392.2008.2051 - Manter Atividades de Incen-
tivo a Atividades Artísticas e Culturais - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e  “CARLOS AUGUSTO 
STUDART FONSECA NETO”– CT Nº 00347/2022 – 14.06.2022 - R$ 40.000,00 – Quarenta  Mil Reais.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00019 /2022.
OBJETO: Contratação da Banda ““DANIEZE SANTIAGO SHOWS”, para se apresentar na tra-

dicional Festa de São Pedro, no dia 29 de junho de 2022 a ser realizada no Parque do Encontro, 
Nordeste II - Guarabira/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Cultura e Turismo.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 13/06/2022.

PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação da Banda ““NOSSO XOTE”, para se apresentar na tradicional Festa 
de São Pedro, no dia 29 de junho de 2022 a ser realizada no Parque do Encontro, Nordeste II - 
Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00020 /2022. DOTAÇÃO: 
09.00 - Secretaria de Cultura e Turismo - 13.392.2008.2051 - Manter Atividades de Incentivo a 
Atividades Artísticas e Culturais - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e  “VAI ROLAR PRO-
MOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA”– CT Nº 00348/2022 – 15.06.2022 - R$ 10.000,00 
– Dez Mil Reais.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00020 /2022.
OBJETO: Contratação da Banda ““NOSSO XOTE”, para se apresentar na tradicional Festa de São 

Pedro, no dia 29 de junho de 2022 a ser realizada no Parque do Encontro, Nordeste II - Guarabira/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Cultura e Turismo.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 13/06/2022.

PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação da Banda ““ELIANE A RAINHA DO FORRÓ””, para se apresentar na 
tradicional Festa de São Pedro, no dia 28 de junho de 2022 a ser realizada no Parque do Encontro, 
Nordeste II - Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00018/2022. 
DOTAÇÃO: 09.00 - Secretaria de Cultura e Turismo - 13.392.2008.2051 - Manter Atividades de 
Incentivo a Atividades Artísticas e Culturais - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e “ELIANE A 
RAINHA DO FORRÓ” PROMOÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA - ME – CT Nº 00346/2022 – 
14.06.2022 - R$ 70.000,00 – Setenta  Mil Reais.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito em exercício

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00018/2022.
OBJETO: Contratação da Banda ““ELIANE A RAINHA DO FORRÓ””, para se apresentar na 

tradicional Festa de São Pedro, no dia 28 de junho de 2022 a ser realizada no Parque do Encontro, 
Nordeste II - Guarabira/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Cultura e Turismo.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 13/06/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2022, 
que objetiva: Contratação de profissional do setor artístico musical “ BOB LEO” representado por 
seu empresário exclusivo, que fará uma apresentação no dia 23 de JUNHO de 2022, na tradicional 
festividade de São João, deste município; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: FERREIRA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI - R$ 25.000,00.

Gurinhém - PB, 13 de Junho de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2022
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 IN00005/2022, 
que objetiva: Contratação de profissional do setor artístico musical “ TINAN” representado por seu 
empresário exclusivo, que fará uma apresentação no dia 23 de JUNHO de 2022, na tradicional 
festividade de São João, deste município; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: NBT MUSIC LTDA - R$ 30.000,00.

Gurinhém - PB, 13 de Junho de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2022
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 IN00006/2022, 
que objetiva: Contratação de profissional do setor artístico musical “ ESTELLA ALVES” representado 
por seu empresário exclusivo, que fará uma apresentação no dia 23 de JUNHO de 2022, na tradicional 
festividade de São João, deste município; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: FERREIRA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI - R$ 12.000,00.

Gurinhém - PB, 14 de Junho de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2022, 
que objetiva: Contratação de profissional do setor artístico musical “ FABIANA SOUTO” represen-
tado por seu empresário exclusivo, que fará uma apresentação no dia 24 de JUNHO de 2022, na 
tradicional festividade de São João, deste município; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS 42794161415 - R$ 8.050,00.

Gurinhém - PB, 14 de Junho de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2022, 
que objetiva: Contratação de profissional do setor artístico musical “ JAMES SOUSA” represen-
tado por seu empresário exclusivo, que fará uma apresentação no dia 25 de JUNHO de 2022, na 
tradicional festividade de São João, deste município; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: ALLYSSON DOUGLAS LOPES SPINELLIS 04769029403 - R$ 15.000,00.

Gurinhém - PB, 13 de Junho de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2022, 
que objetiva: Contratação de profissional do setor artístico musical “ OSMÍDIO NETO” representado 
por seu empresário exclusivo, que fará uma apresentação no dia 25 de JUNHO de 2022, na tradicional 
festividade de São João, deste município; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: OSMIDIO LOPES NUNES NETO 06054539426 - R$ 15.000,00.

Gurinhém - PB, 14 de Junho de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de profissional do setor artístico musical “ FABIANA SOUTO” represen-
tado por seu empresário exclusivo, que fará uma apresentação no dia 24 de JUNHO de 2022, na 
tradicional festividade de São João, deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 
Licitação nº IN00007/2022. DOTAÇÃO: 02100.13.813.0008.2027 – PROMOÇÃO DE EVENTOS 
CULTURAIS E ARTISTICOS – 3.3.90.36.99.00 OUTROS SERVICOS – 3.3.90.39.23.00 FESTI-
VIDADES E HOMENAGENS – 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS–P.JURIDICA. 
VIGÊNCIA: até 17/08/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT 
Nº 00070/2022 - 17.06.22 - ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS 42794161415 - R$ 8.050,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de profissional do setor artístico musical “ JAMES SOUSA” represen-
tado por seu empresário exclusivo, que fará uma apresentação no dia 25 de JUNHO de 2022, na 
tradicional festividade de São João, deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 
Licitação nº IN00008/2022. DOTAÇÃO: 02100.13.813.0008.2027 – PROMOÇÃO DE EVENTOS 
CULTURAIS E ARTISTICOS – 3.3.90.36.99.00 OUTROS SERVICOS – 3.3.90.39.23.00 FESTI-
VIDADES E HOMENAGENS – 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS–P.JURIDICA. 
VIGÊNCIA: até 17/08/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 
00071/2022 - 17.06.22 - ALLYSSON DOUGLAS LOPES SPINELLIS 04769029403 - R$ 15.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de profissional do setor artístico musical “ OSMÍDIO NETO” represen-
tado por seu empresário exclusivo, que fará uma apresentação no dia 25 de JUNHO de 2022, na 
tradicional festividade de São João, deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 
Licitação nº IN00009/2022. DOTAÇÃO: 02100.13.813.0008.2027 – PROMOÇÃO DE EVENTOS 
CULTURAIS E ARTISTICOS – 3.3.90.36.99.00 OUTROS SERVICOS – 3.3.90.39.23.00 FESTI-
VIDADES E HOMENAGENS – 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS–P.JURIDICA. 
VIGÊNCIA: até 17/08/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: 
CT Nº 00072/2022 - 17.06.22 - OSMIDIO LOPES NUNES NETO 06054539426 - R$ 15.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de profissional do setor artístico musical “ ESTELLA ALVES” representado 
por seu empresário exclusivo, que fará uma apresentação no dia 23 de JUNHO de 2022, na tradicio-
nal festividade de São João, deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00006/2022. DOTAÇÃO: 02100.13.813.0008.2027 – PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 
E ARTISTICOS – 3.3.90.36.99.00 OUTROS SERVICOS – 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E 
HOMENAGENS – 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS–P.JURIDICA. VIGÊNCIA: até 
17/08/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00069/2022 - 
17.06.22 - FERREIRA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI - R$ 12.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de profissional do setor artístico musical “ TINAN” representado por seu 
empresário exclusivo, que fará uma apresentação no dia 23 de JUNHO de 2022, na tradicional 
festividade de São João, deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00005/2022. DOTAÇÃO: 02100.13.813.0008.2027 – PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 
E ARTISTICOS – 3.3.90.36.99.00 OUTROS SERVICOS – 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E 
HOMENAGENS – 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS–P.JURIDICA. VIGÊNCIA: até 
17/08/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00068/2022 
- 17.06.22 - NBT MUSIC LTDA - R$ 30.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de profissional do setor artístico musical “ BOB LEO” representado por 
seu empresário exclusivo, que fará uma apresentação no dia 23 de JUNHO de 2022, na tradicional 
festividade de São João, deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00004/2022. DOTAÇÃO: 02100.13.813.0008.2027 – PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 
E ARTISTICOS – 3.3.90.36.99.00 OUTROS SERVICOS – 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E 
HOMENAGENS – 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS–P.JURIDICA. VIGÊNCIA: até 
17/08/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00067/2022 - 
17.06.22 - FERREIRA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI - R$ 25.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 02.2022 (REALINHAMENTO DE PREÇOS)
REF: PREGÃO PRESENCIAL 41.2021.
REF: TERMO DE CONTRATO 00005/2022
OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
CONTRATADO: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA
CNPJ: 03.923.742/0001-87.
OBJETO DO TERMO: Acréscimo para o litro de óleo diesel S-10, passando para o preço de 

R$ 7,69 (Sete Reais e Sessenta e Nove Centavos), acréscimo para o litro de óleo diesel comum, 
passando ao preço de R$ 7,59 (Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos), acréscimo para o litro 
de gasolina comum, passando para o preço de R$ 7,75 (Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos) 
e acréscimo para o litro de etanol, passando para o preço de R$ 6,59 (Seis Reais e Cinquenta e 
Nove Centavos)

DATA RATIFICAÇÃO: 17.06.2022.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 02.2022: 17.06.2022.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2022.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Frei Damião de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 08h15min do dia 07 de julho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de prestador de 
serviço, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino de Itapororoca, para Gua-
rabira/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 00028/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Itapororoca - PB, 17 de junho de 2022
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
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 do show artístico do Cantor FELIPE AMORIM, para se 
apresentar em praça pública no dia 22/06/2022 por ocasião dos Festejos de SÃO JOÃO 2022; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ONE PLAY - GRAVADORA 
E PRODUTORA DE EVENTOS EIRELI - R$ 180.000,00.

Itapororoca - PB, 17 de Junho de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação do show artístico do Cantor FELIPE AMORIM, para se apresentar em praça 
pública no dia 22/06/2022 por ocasião dos Festejos de SÃO JOÃO 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Ine-
xigibilidade de Licitação nº IN00010/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS DOTAÇÃO 
CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 2022 ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39.01 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00251/2022 - 17.06.22 
- ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS EIRELI - R$ 180.000,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de estruturas diversas para aten-
dimento das demandas da Administração Municipal na realização de eventos de todos os setores. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00027/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / 
PROGRAMAS / OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE ELEMENTO DE 
DESPESA 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Itapororoca e: CT Nº 00244/2022 - 13.06.22 - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - R$ 
27.000,00; CT Nº 00246/2022 - 13.06.22 - VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA - R$ 145.900,00; CT 
Nº 00247/2022 - 13.06.22 - W.R PRODUCOES E EVENTOS LTDA - R$ 38.500,00; CT Nº 00248/2022 
- 13.06.22 - ZERO OITO TRÊS SERVIÇOS, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - R$ 9.400,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada em coleta, transporte, incineração, tratamento 
e destino final dos resíduos de serviços de saúde, conforme cronograma do Fundo Municipal de 
Saúde de Itapororoca/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00018/2022. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2022 
Elemento de despesa 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 
até 17/08/2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca e: CT Nº 
00250/2022 - 17.06.22 - CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - R$ 6.300,00.

RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA-Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE ADIAMENTO

CONCORRÊNCIA Nº 00001/2022
O Presidente comunica o adiamento do Concorrência nº 00001/2022, para o dia 22 de Junho 

de 2022 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: AV. JUIZ FEDERAL GENIVAL 
MATIAS DE OLIVEIRA, 178 - CENTRO - JUAZEIRINHO - PB. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. E-mail: licitajuazeirinho2021@gmail.com - Tel.: 
(83) 3382–1234.

Juazeirinho - PB, 17 de Junho de 2022
SIDNEI SOARES DE MORAIS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00019/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00019/2022, que 
objetiva: Aquisições parceladas de gás de cozinha para melhor atender as necessidades da Administração 
Municipal em geral, bem como a demanda da Assistência Social do Município; RATIFICO o correspon-
dente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: IVONEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA - R$ 34.580,00.

Logradouro - PB, 17 de Junho de 2022
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00020/2022
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 DV00020/2022, que 
objetiva: Aquisições de materiais / equipamentos de fisioterapia para melhor atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde do Município de Logradouro/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJU-
DICO o seu objeto a: LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 17.546,00.

Logradouro - PB, 17 de junho de 2022
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de materiais / equipamentos de fisioterapia para melhor atender as 
necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Logradouro/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00020/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS Dotação 
consignada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo / 
4.4.90.52.01 – Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Logradouro e: CT Nº 00118/2022 
– 17.06.22 - LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 17.546,00.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de gás de cozinha para melhor atender as necessidades da 
Administração Municipal em geral, bem como a demanda da Assistência Social do Município. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00019/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 
2022 ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.32.01 – BENS, 
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Logradouro e: CT Nº 00116/2022 - 17.06.22 - 
IVONEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA - R$ 34.580,00.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00007/2022, que objetiva: 
Contratação de empresa técnica devidamente licenciada pelo órgão competente (SUDEMA), para 
recebimento, processamento e destinação final adequada dos resíduos sólidos do Município de 
Manaíra/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: EMPRESA  DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA – ERSEL LTDA,  
CNPJ nº 44.720.380/0001-04 – VALOR: R$ 177.660,00 (cento e setenta e sete mil, seiscentos e 
sessenta reais).

Manaíra - PB, 01 de junho de 2022.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Prefeito
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 40701/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022
OBJETO: Contratação de empresa técnica devidamente licenciada pelo órgão competente 

(SUDEMA), para recebimento, processamento e destinação final adequada dos resíduos sólidos 
do Município de Manaíra/PB.

PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB.
DOTAÇÃO: RECURSOS: - 20.500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - PROGRAMA DE 

TRABALHO - 15 122 1002 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-
ESTRUTURA - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA.

CONTRATADO(S): EMPRESA  DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVIÇOS DE LIMPE-
ZA – ERSEL LTDA

CNPJ nº 44.720.380/0001-04
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses
VALOR GLOBAL: R$ 177.660,00 (cento e noventa mil, trinta e cinco reais e dez centavos).

Manaíra - PB, 02 de junho de 2022.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2022

A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 04 de 
julho de 2022, às 08:30 horas, na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Situada a 
Rua Antônio Vieira, nº 01, Nazarezinho-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presen-
cial, sob menor preço por item. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de coleta, transporte e tratamento térmico por incineração e destinação final das cinzas 
dos Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS), conforme Edital e seus Anexos.

Edital: Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.
Nazarezinho, PB, 17 de junho de 2022.

Marilda Sarmento Luis
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 00025/2022
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.

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).

Resolve: Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, resolve ADJUDI-
CAR e HOMOLOGAR. Estando convocadas para assinar termo contratual.

Pedra Branca-PB, 17 de Junho de 2022
Josemariuo Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2022
Objeto: a contratação de empresa especializada para prestar os serviços de manutenção nos 

veículos do Município de Pedra Branca, sem o fornecimento de peças.
O Prefeito Constitucional da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, no uso de suas 

atribuições legais e com fundamento no inciso VI, do art.43, da Lei 8.666/1993 e suas alterações 
posteriores, e conforme o que consta no processo em tela. Após análise do processo, e, estando o 
mesmo de acordo com a Lei, o Sr. Prefeito resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR, o procedimento 
e o objeto desta licitação em favor da empresa acima citada, nos termos da Lei 10.520/2002, em 
consequência, fica convocado os licitantes vencedores para a assinatura do termo de contrato, nos 
termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Vencedora: FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME com o valor global de R$ 87.600,00 (oitenta e 
sete mil e seiscentos reais), THARCIO FERREIRA BAIÃO-ME com o valor global de R$ 48.000,00 
quarenta e oito mil reais), CICERO RODRIGUES DA SILVA-ME com o valor global de R$ 95.478,00 
(noventa e cinco mil quatrocentos e setenta e oito reais) e ERIVAN IDELFONSO-ME com o valor 
global de R$ 128.500,00 (cento e vinte oito mil quinhentos reais)

Pedra Branca-PB, 15 de junho de 2022
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO Nº 0027/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Contratada: FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME 
Objeto: serviços de manutenção nos veículos do município de Pedra Branca, sem o forneci-

mento de peças.
Valor global: R$ 87.600,00 (oitenta e sete mil e seiscentos reais), 
VIGENCIA 31/12/2022

Pedra Branca-PB, 17 de junho de 2022.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO Nº 0027/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Contratada: THARCIO FERREIRA BAIÃO-ME
Objeto: serviços de manutenção nos veículos do município de Pedra Branca, sem o forneci-

mento de peças.
Valor global: R$ 48.000,00 quarenta e oito mil reais),
VIGENCIA 31/12/2022

Pedra Branca-PB, 17 de junho de 2022.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO Nº 0027/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Contratada: CICERO RODRIGUES DA SILVA-ME
Objeto: serviços de manutenção nos veículos do município de Pedra Branca, sem o forneci-

mento de peças.
Valor global: R$ 95.478,00 (noventa e cinco mil quatrocentos e setenta e oito reais) 
VIGENCIA 31/12/2022

Pedra Branca-PB, 17 de junho de 2022.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO Nº 0027/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Contratada: ERIVAN IDELFONSO-ME
Objeto: serviços de manutenção nos veículos do município de Pedra Branca, sem o forneci-

mento de peças.
Valor global: R$ 128.500,00 (cento e vinte oito mil quinhentos reais)
VIGENCIA 31/12/2022

Pedra Branca-PB, 17 de junho de 2022.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2022
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo tipo Van/Minibus, com capacidade mínima de 15 passageiros 

para atender a Secretaria de Educação deste Município. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: 
a partir das 09h30min de 20/06/2022 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das 
Propostas: 30/06/2022 às 09h31min (horário de Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Informações e Retirada de Edital: segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, 
Sede da Prefeitura Municipal de Pilões/PB, sito a Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB-077 - Pilões 
- PB, Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. ou www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Pilões - PB, 17 de junho de 2022. 
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE ADIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 

e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações,  Decreto Municipal n.º 15/2019 bem 
como toda legislação correlata, tornar publico aos interessados que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço, EXCLUSIVO para ME e 
EPP, PITIMBU,  cujo objeto para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, 
DESTINADO AOS PRÉDIOS DA ZONA RURAL  DA PREFEITURA MUNICIPAL DE , a reunião que 
ocorreria no dia 17 de Junho de 2022 às 9:00hs, ocorrerá no dia 05 de Julho de 2022 às 13:00hs, 
no mesmo local indicado no preâmbulo do edital. , na sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu/
PB, na CPL localizado na Rua Pe. José João, 31 – Centro – 58.324-000 – Pitimbu/PB. Motivo: A 
pregoeira não conseguiu comparecer a reunião no horário e dia marcado, por questão de Pane 
mecânica no trajeto da viagem á Pitimbu-PB. Maiores informações através do link: https://www.
pitimbu.pb.gov.br/portal/transparencia-fiscal ou na Prefeitura Municipal no horário de expediente 
normal de 08h00min as 14h00min.

Pitimbu-PB, 17 de Junho de 2022.
Claudia Izabel da Silva Maia

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE ADIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB,  torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006, Decreto n.º 7.892/2013 e alterações, Decreto Municipal n.º 15/2019 bem como toda 
legislação correlata que a Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço cujo objeto para LOCA-
ÇÃO E PRESTAÇÃO  SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS COM OU SEM CONDUTOR, 
(conforme o caso), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO, a reunião que ocorreria no dia 17 de Junho de 2022 às 9:30hs, ocorrerá no dia 06 de 
Julho de 2022 às 11:00hs, no mesmo local indicado no preâmbulo do edital. , na sede da Prefeitura 
Municipal de Pitimbu/PB, na CPL localizado na Rua Pe. José João, 31 – Centro – 58.324-000 – 
Pitimbu/PB. Motivo: A pregoeira não conseguiu comparecer a reunião no horário e dia marcado, 
por questão de Pane mecânica no trajeto da viagem á Pitimbu-PB. Maiores informações através do 
link: https://www.pitimbu.pb.gov.br/portal/transparencia-fiscal ou na Prefeitura Municipal no horário 
de expediente normal de 08h00min as 14h00min.

Pitimbu-PB, 17 de Junho de 2022.
Claudia Izabel da Silva Maia

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 

e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7.892/2013 e alterações, 
Decreto Municipal n.º 15/2019 bem como toda legislação correlata, tornar publico aos interessados 
que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo 
menor preço, EXCLUSIVO para ME e EPP, objetivando o Registro de Preço para a Aquisição de 
Gêneros alimentícios e material de higiene para formação de cestas básicas, em sessão pública 
para abertura dos envelopes de proposta e habilitação que realizar-se a as 8:00hs do dia 06/07/2022, 
na sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, na CPL localizado na Rua: João José Monteiro de 
Souza, 31 – Centro – CEP: 58.324-000 – Pitimbu/PB. Maiores informações através do www.pitimbu.
pb.gov.br ou na Prefeitura Municipal no horário de expediente normal de 08h00min as 14h00min.

Pitimbu-PB, 17 de Junho de 2022.
Cláudia Izabel da Silva Maia

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00012/2022, 

para o dia 21 de Junho de 2022 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Cônego 
João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. 

Pocinhos - PB, 15 de Junho de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 10:00 horas do dia 06 de julho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE LENTES DE 
ÓCULOS DE GRAU. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.
pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 17 de junho de 2022
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 11:30 horas do dia 07 de julho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço - anteriormente suspensa -, para: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. 
Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 17 de junho de 2022
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 10:00 horas do dia 07 de julho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PORTA DE 
ENROLAR EM MATERIAL METÁLICO COM ACIONAMENTO MANUAL. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licita-
caopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 17 de junho de 2022
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
NOTIFICAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00013/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 

SECOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PÃES, HORTIFRÚTIS E CARNES DA MERENDA 
ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RE-
MÍGIO. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a empresa RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES, para 
no prazo de dois dias úteis, considerados da data de publicação desta notificação, comparecer 
junto a Prefeitura, no endereço abaixo indicado, para justificar, bem como cumprir com os pedidos 
de fornecimento que até o momento não foram cumpridos pelo contratado nos termos do corres-
pondente contrato de número 00124/2022. Em caso de não justificativa e permanência da inércia 
da contratada, ficará o presente contrato rescindido conforme artigo 79 inciso I da lei Federal de 
Licitações e Contratos, sujeito às penalizações legais. INFORMAÇOES: na sede da Prefeitura, 
Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço.

Remígio - PB, 17 de Junho de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
NOTIFICAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00013/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 

SECOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PÃES, HORTIFRÚTIS E CARNES DA MERENDA ES-
COLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REMÍGIO. 
NOTIFICAÇÃO: Convocamos a empresa MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA, para no prazo de dois 
dias úteis, considerados da data de publicação desta notificação, comparecer junto a Prefeitura, no 
endereço abaixo indicado, para justificar, bem como cumprir com os pedidos de fornecimento que 
até o momento não foram cumpridos pelo contratado nos termos do correspondente contrato de 
número 00128/2022. Em caso de não justificativa e permanência da inércia da contratada, ficará 
o presente contrato rescindido conforme artigo 79 inciso I da lei Federal de Licitações e Contratos, 
sujeito às penalizações legais. INFORMAÇOES: na sede da Prefeitura, Avenida Joaquim Cavalcante 
de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço.

Remígio - PB, 17 de Junho de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução dos 

serviços de pavimentação em paralelepípedos e Drenagem das Ruas: Carreira e Jaqueira na Vila 
Regina, localizadas na Zona Urbana do município de Rio Tinto–PB, conforme contrato de repasse 
n° 1075429–51/2021, 1075433–32/2021,1075434–58/2021, e 1075435–85/2021 – MDR/CAIXA. 
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: PR CONSTRUCOES 
EIRELI - Valor: R$ 890.661,70. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio 
Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução dos 

serviços de pavimentação em paralelepípedos em Ruas da Comunidade de Piabuçú , localizadas 
na Zona Rural do município de Rio Tinto–PB, conforme contrato de repasse n° 1077438–68/2021 
– MDR/CAIXA. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
PR CONSTRUCOES EIRELI - Valor: R$ 373.633,04. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Assis 
Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. 

Rio Tinto - PB, 17 de junho de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
NOVA CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2022
OBJETO: Execução dos serviços de transporte escolar, destinado a rede municipal de 

ensino, junto a Secretaria de Educação deste município. O Pregoeiro oficial convoca o compa-
recimento das seguintes empresas: APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA, D J DA SILVA, 
JOAO LEANDRO LELIS FILHO – ME, JOSE HENRIQUE DOS SANTOS, JOSE PAULO LIRA 
SEGUNDO, JOSE WILSON SANTOS, JOSILDO JOAO DE LIMA, MARINALDO BELMIRO 
DE ARAUJO FILHO 38294209864, SEBASTIÃO SOARES GONZAGA para continuação dos 
trabalhos – FASE DE HABILITAÇÂO, que será realizado no dia 21 de junho de 2022 às 09:00 
horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Tinto - PB. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 993335316 para dar 
continuidade ao certame licitatório. 

Rio Tinto - PB, 17 de junho de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA Nº 00002/2022
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Santa Luzia/PB, torna público para 

conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 
00002/2022, que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para construção 
de Creche Proinfância – Tipo 1 – Padrão FNDE, no Município de Santa Luzia/PB, através 
do Termo de Compromisso PAR Nº. 202103960-1/Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação, o Resultado do Julgamento das propostas de preços, com base no Relatório 
Técnico, a Comissão de Licitação fez as seguintes considerações: Licitante classificado por 
atender as exigências do instrumento convocatório: 1) EJAL ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 
09.603.358/0001-83 - Valor: R$ 3.401.971,53. Licitantes desclassificados por não atender as 
exigências do instrumento convocatório: AP ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 01.664.506/0001-
68, no item 3.2.6 a quantidade apresentada como sendo de 86,16Kg está em desacordo com 
o projeto que apresenta para este item a quantidade de 86,18Kg. No item 6.3.6 a quantidade 
apresentada como sendo de 4,06m² está em desacordo com o projeto que apresenta para 
este item a quantidade de 4,08m². No item 6.4.4.3, que corresponde ao item 6.5.3 da propos-
ta, a quantidade apresentada como sendo de 3,20m² está em desacordo com o projeto que 
apresenta para este item a quantidade de 3.22m². No item 15.22 a quantidade apresentada 
como sendo de 23,00Und. está em desacordo com o projeto que apresenta para este item a 
quantidade de 4,00UNd. No item 23.2.4 a quantidade apresentada como sendo de 145,78m² 
está em desacordo com o projeto que apresenta para este item a quantidade de 145,76m². O 
item 15.22 do projeto foi omitido na proposta o que gerou uma diferença a menos na proposta 
de R$344,59. Não podemos verificar com precisão qual a regra que foi aplicado na finalização 
dos valores da proposta, quanto as casas decimais consideradas. SERRA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 14.031.903/0001-44, na análise da proposta verificamos 
inicialmente que o valor apresentado na carta proposta R$ 3.490.000,00 não se materializa 
na planilha apresentada que é de R$ 3.696.866,59, tendo em vista que a mesma consiste 
na planilha do projeto. Além do mais não encontramos equivalência entre os serviços e as 
composições apresentadas impossibilitando a aferição da formação dos custos. Dessa forma 
não atendendo ao item 7.2, alínea, letra i do edital - i) Apresentar a composição de custos para 
todos os itens da proposta, assim como não apresentou a composição detalhada de Encargos 
Sociais utilizados na elaboração da composição dos preços unitários, não atendendo ao item 
7.2, alínea, letra h do edital. Em suma a carta proposta não é viável pois não especifica onde 
se configurou o desconto, a planilha orçamentaria apresenta um conjunto incompatível de 
composições de preços. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na sede temporária da 
Prefeitura Municipal, situada na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento de Morais, 
na cidade de Santa Luzia/PB - CEP 58.600-000, no horário 08:00 às 12:00hs dos dias úteis. 
Telefone: (83) 3461-2299. E-mail: licitacao@santaluzia.pb.gov.br.

Santa Luzia/PB, 17 de junho de 2022.
Jonas Pereira de Andrade 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2022
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 071/2022, cujo 

objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ESCOVÓDROMOS PARA 
AÇÕES DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, para às 09h00m do dia 05 de Julho 
de 2022. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita/PB, 17 de Junho de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 072/2022
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 072/2022, cujo 

objeto é o AQUISIÇÃO DE SERVIDOR DE REDE (EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE 
TI), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA RITA/PB, para às 11h00m do dia 05 de Julho de 2022. Edital: https://licitacoes.santarita.
pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclareci-
mentos: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita/PB, 17 de Junho de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar, através da Comissão 

Permanente de Licitação, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Mi-
ritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 05 de Julho de 2022, licitação modalidade Tomada 
de Preço, do tipo menor preço Global, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM 
E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE ODILÂNDIA 
NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1795. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. 
Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/  editais; www.tce.pb. gov.br. 

Santa Rita - PB, 17 de junho de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 063/2022
Torna público que a licitação modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço cujo objeto é 

a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESPECIAL TIPO SEMIRREBOQUE DO TIPO MONOBLOCO COM 
SUSPENSÃO PNEUMÁTICA INDEPENDENTE (SEM VIGA DE EIXO LIGANDO AS RODAS), COM 
ELEVADOR PCD PARA ACESSO AO PISO SUPERIOR, COR BRANCA, PINTURA SÓLIDA, COM 
ADESIVOS DE ACORDO COM O MANUAL DE IDENTIDADE DO ÓRGÃO, TRANSFORMADO 
EM UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, foi 
considerada fracassada.

Santa Rita/PB, 17 de Junho de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2022
REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A ESCOLA 

CÍVICO MILITAR CAPITÃO TOMAZ PANTA, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público O ADIAMENTO da licitação em epígrafe, 

tendo em vista e necessidade de fazer adequações no Termo de Referência. A sessão será reali-
zada às 13:00 horas, do dia 04 de Julho de 2022, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br. INFORMAÇÕES: Telefone: (83) 99812-1795. E-mail: pmsrpregãoeletronico@gmail.com. 
Edital: https:// licitacoes.santarita.pb.gov.br /categoria/editais; www.tce.pb.gov.br;  www.portalde-
compraspublicas.com.br.

Santa Rita - PB, 17 de Junho de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO 

DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público o ADIAMENTO da licitação em epígrafe, 

tendo em vista a necessidade de se fazer adequações no Projeto Básico.  A sessão será realizada 
na Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento 
Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 07 de Julho de 2022. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-
1795. E-mail: pmsrlicitapublica @gmail.com.Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/
editais; www.tce.pb. gov.br. 

Santa Rita - PB, 17 de Junho de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO PRAZO DEFESA

ABERTURA PROCESSO PENALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00055/2022

Relativo ao pregão acima citado é aberto procedimento de investigação dos atos para aplicação 
de penalidade a empresa, conforme comprovação nos autos do não comparecimento da empresa 
para assinatura do seu respectivo contrato. Convoca-se a empresa SONE COMERCIO ATACA-
DISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA, CNPJ nº 42.339.589/0001-05, para apresentação de defesa e 
contraditório: por infração ao art. 81º da Lei 8.666/1993 e art. 7º da Lei 10.520/2002. Dá-se o prazo 
máximo de até 5 dias úteis, a contar desta publicação, para apresentar defesa junto ao município, 
podendo ser protocolada na sala da CPL ou via e-mail: cplsajosedepiranhas@gmail.com. Passado 
o prazo segue o processo decaindo o direito de defesa da empresa ora convocada. O processo 
está à disposição dos interessados nos dias úteis, das 07:00 às 13:00, sala da CPL, Secretaria de 
Educação, Rua Malaquias Gomes Barbosa, SN, São José de Piranhas - PB.

São José de Piranhas-PB, 15 de Junho de 2022.
Helder de Lima Freitas 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuo, de cone-
xão à rede mundial de computadores (internet) em banda larga, com entrega em fibra óptica/cabo. 
FUND.: Pregão Eletrônico Nº00008/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto 
contratado.  PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça 
e: CT Nº 00016/2022 - FRANCISCO ADSON DE MELO SOARES, CNPJ nº 13.741.450/0001-87,- 1º 
Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses. 13.06.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Ambulância tipo 
furgão, destinado ao Fundo Municipal de Saúde. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 
01 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 10:02 horas do dia 01 de Julho de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal 
nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsape1@
gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sapé - PB, 06 de Abril de 2022
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais diver-
sos: utensilios, brinquedos e itens de enxoval para bebê. Abertura da sessão pública: 09:30 horas 
do dia 07 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: 
Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3685–1073. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://sertaozinho.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Sertãozinho - PB, 17 de Junho de 2022
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 2022.03.013

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 Nos termos do relatório final ADJUDI-
CO o correspondente procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 004/2022, que tem por objeto: 
aquisição de patrulha mecanizada, conforme proposta nº 050319/2021, ADJUDICO o seu objeto 
as Empresas: OSAKA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA – CNPJ: 38.624.389/0001-19, com o valor 
total de: R$ 215.000,00 (Duzentos e quinze mil reais) e AGRO SHOP COMERCIO EIRELI – CNPJ: 
27.636.436/0001-28, com o valor total de: R$ 41.800,00 (Quarenta e Um Mil e Oitocentos Reais)

SOBRADO/PB, 29 DE MARÇO DE 2022
WILSON LOURENÇO DE BRITO 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2022, que objetiva: 
Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução da obra pavimentação e 
drenagem no Conjunto Padre Leonardo, no Município de Solânea/PB. Recursos: CR: 912694/2021/
MDR/CAIXA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO ME - R$ 379.032,30.

Solânea - PB, 15 de Junho de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução da obra 
pavimentação e drenagem no Conjunto Padre Leonardo, no Município de Solânea/PB. Recursos: CR: 
912694/2021/MDR/CAIXA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Solânea:08.00– SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, 
TRANSPORTES E ESTRADAS – 26.451.2001.1057. ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.99 – 
OBRAS E INSTALAÇÕES. CONTRATO DE REPASSE Nº: 912694/2021/MDR/CAIXA. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea 
e: CT Nº 00210/2022 - 17.06.22 - SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO ME - R$ 379.032,30.

CONCORRÊNCIA Nº 06/2022
Registro CGE Nº 22-00740-4

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 06/2022 (Obras de Pavimentação e Melho-
ramento do Contorno de Bananeiras Alça Nordeste, com aproximadamente 2,92 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: TAPAJÓS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA - 
R$ 3.868.735,10, 2º lugar - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA – R$ 4.016.159,84, 3º lugar 
- ZACCARA ENGENHARIA EIRELI – R$ 4.121.199,84, 4º lugar - SIGA CONSTRUTORA LTDA -R$ 
4.144.311,88  e 5º lugar - CONSTRUTORA LORENZONI LTDA – R$ 4.150.983,09

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

João Pessoa, 17 de junho de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 13/2022    
 Registro CGE Nº 22-00858-6

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, comu-
nica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 13/2022 (Obras de Implantação e Pavimentação da 
Rodovia PB-028, Trecho: Fábrica de Cimento Elizabeth/entr. Pb-008, com aproximadamente 7,80 km), 
que após análise detalhada nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação 
em epígrafe, considera habilitadas as Empresas: CONSTRUTORA LORENZONI LTDA, POTIGUAR 
CONSTRUTORA LTDA, CLPT CONSTRUTORA EIRELI e CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA.

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

João Pessoa, 17 de junho de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 18 de junho de 2022     27Publicidades
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EDITAL DE INTIMAÇÃO 15/2022
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, no uso de suas atribuições conferidas 

por meio da Portaria nº 456 de 30 de maio de 2022, publicada no D.O.E de 31 de maio de 2022, 
RESOLVE:

INTIMAR o (a) Sr. (a) Maria da Penha Campos de Sousa Pereira -  mat. nº. 183.456-8, para 
comparecer perante esta Comissão no dia 04 de julho de 2022, às 09h, com a finalidade de participar 
de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO na condição de INVESTIGADA em sede do Processo Administrativo 
Disciplinar n° SEE-PRC-2021/14068, o qual objetiva apurar omissões nas prestações de contas dos 
programas PDDE PB 2015 e PDDE EDUCAÇÃO BÁSICO 2019, da EEEF CAPITULINA SATYRO, 
localizada em João Pessoa/PB.

Cumpre ressaltar que sua ausência injustificada na referida audiência, poderá acarretar em 
aplicação da penalidade disciplinar descrita no Art. 116, inciso I, por incidência no Art. 107, inciso 
XV, ambos da Lei Complementar n° 58/2003.

Por fim, informamos que o referido processo se encontra em formato digital e, portanto, em 
atenção ao Art. 149, § 1º, será encaminhado via e-mail para vistas. Caso a parte não possua 
endereço eletrônico, a consulta poderá ser realizada nesta CPI/SEECT de segunda a sexta-feira 
no horário das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 16:30h.

João Pessoa, 14 de junho de 2022
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB

AVISO AOS ACIONISTAS E EDITAL DE CONVOCAÇÃO
“TEMPO HOTÉIS E TURISMO S/A – CNPJ/MF Nº 12.925.160/0001-20 – em atendimento 

ao disposto no artigo 133 da Lei n.º 6.404/76, comunica aos Senhores Acionistas que os 
documentos e informações relacionados às matérias objeto da ordem do dia da Assembleia 
Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 18/07/2022, encontram-se à disposição 
dos Acionistas na sua sede social, localizada à Rodovia Br 230 S/Nº Km 17,4 – Brisamar – 
João Pessoa-PB 

Ficam então convocados os senhores acionistas da TEMPO HOTÉIS E TURISMO S/A – 
CNPJ/MF Nº 12.925.160/0001-20  para se reunirem, na sua sede social à Rodovia Br 230 S/
Nº Km 17,4 – Brisamar – João Pessoa-PB em Assembleia Geral Ordinária, no dia 18 de julho 
de 2022, às 09:00 horas, em primeira convocação para fim de deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: I – Apreciação do Relatório da Administração, exame, discussão e votação 
das Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2016; 
31/12/2017; 31/12/2018; 31/12/2019; 31/12/2020 e 31/12/2021, II –Eleição da Diretoria para 
o próximo triênio; III - Outros Assuntos do interesse da sociedade. João Pessoa,  16 de junho 
de 2022. A Diretoria.

Comunicamos, ainda, que a empresa está dispensada da publicação dos documentos exigidos 
pela legislação de acordo com art. 294 da lei 6404/76 modificado pelo art. 2º da lei 13.818/2019.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA, 

VIGILÂNCIA, TRANSPORTE DE VALORES, SEGURANÇA ORGÂNICA, ESCOLTA ARMADA, 
VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, SEGURANÇA PRIVADA E NOS CENTROS DE FORMAÇÕES DE 
VIGILANTES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAÍBA (SINDVIGILANTES-
-CG)  O PRESIDENTE DESTA ENTIDADE SINDICAL SUPRA NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
CONFERIDAS PELO ESTATUTO SOCIAL E LEGISLAÇÃO PERTINENTE VEM, ATRAVÉS DESTE 
EDITAL  CONVOCAR TODOS OS EMPREGADOS DA EMPRESA: ARES-PB SEGURANÇA 
PRIVADA EIRELI CNPJ 21.119.443/0001-76, PARA PARTICIPAREM DA ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA NA DATA, LOCAL E HORÁRIO SEGUINTE, DIA 21 
DE JUNHO DE 2022, ÀS 11:00H  EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO E ÀS 11:30H EM SEGUNDA 
CONVOCAÇÃO COM QUAISQUER NUMERO DE PRESENTE. NA SEDE DA ENTIDADE 
SINDICAL, SITUADA NA RUA: GILBERTO PEREIRA Nº 125, BAIRRO DA LIBERDADE NESTA 
CIDADE, A ASSEMBLÉIA SERÁ APRECIADAS A SEGUINTE ORDEM DO DIA, A) LEITURA DO 
EDITAL, B) APRESENTAR E VOTAR A PROPOSTA DO ACORDO COLETIVO DA JORNADA DE 
TRABALHO 12X36 CONFORME CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA E OS SEUS PARÁGRAFOS 
DA CCT   EM VIGOR.

EDENIR BERNARDO DA SILVA
PRESIDENTE.

CAMPINA GRANDE, 17 DE JUNHO DE 2022.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA, 

VIGILÂNCIA, TRANSPORTE DE VALORES, SEGURANÇA ORGÂNICA, ESCOLTA ARMADA, 
VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, SEGURANÇA PRIVADA E NOS CENTROS DE FORMAÇÕES 
DE VIGILANTES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAÍBA (SINDVI-
GILANTES-CG)  O PRESIDENTE DESTA ENTIDADE SINDICAL SUPRA NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELO ESTATUTO SOCIAL E LEGISLAÇÃO PERTINENTE 
VEM, ATRAVÉS DESTE EDITAL  CONVOCAR TODOS OS EMPREGADOS DA EMPRESA: 
DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA CNPJ: 25.320.846/0001-30 PARA PARTICIPAREM DA 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA NA DATA, LOCAL E HORÁRIO 
SEGUINTE, DIA 21 DE JUNHO DE 2022, ÀS 09:00H  EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO E ÀS 
09:30H EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO COM QUAISQUER NUMERO DE PRESENTE. NA 
SEDE DA ENTIDADE SINDICAL, SITUADA NA RUA: GILBERTO PEREIRA Nº 125, BAIRRO 
DA LIBERDADE NESTA CIDADE, A ASSEMBLÉIA SERÁ APRECIADAS A SEGUINTE ORDEM 
DO DIA, A) LEITURA DO EDITAL, B) APRESENTAR E VOTAR A PROPOSTA DO ACORDO 
COLETIVO DA JORNADA DE TRABALHO 12X36 CONFORME CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA 
E OS SEUS PARÁGRAFOS DA CCT   EM VIGOR.

EDENIR BERNARDO DA SILVA
PRESIDENTE.

CAMPINA GRANDE, 17 DE JUNHO DE 2022.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA, 

VIGILÂNCIA, TRANSPORTE DE VALORES, SEGURANÇA ORGÂNICA, ESCOLTA ARMADA, 
VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, SEGURANÇA PRIVADA E NOS CENTROS DE FORMAÇÕES DE 
VIGILANTES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAÍBA (SINDVIGILANTES-
-CG)  O PRESIDENTE DESTA ENTIDADE SINDICAL SUPRA NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
CONFERIDAS PELO ESTATUTO SOCIAL E LEGISLAÇÃO PERTINENTE VEM, ATRAVÉS DESTE 
EDITAL  CONVOCAR TODOS OS EMPREGADOS DA EMPRESA: PLENITUDE SEGURANÇA 
PRIVADA LTDA CNPJ: 17.392.053/0001-06 PARA PARTICIPAREM DA ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA NA DATA, LOCAL E HORÁRIO SEGUINTE, DIA 22 
DE JUNHO DE 2022, ÀS 09:00H  EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO E ÀS 09:30H EM SEGUNDA 
CONVOCAÇÃO COM QUAISQUER NUMERO DE PRESENTE. NA SEDE DA ENTIDADE 
SINDICAL, SITUADA NA RUA: GILBERTO PEREIRA Nº 125, BAIRRO DA LIBERDADE NESTA 
CIDADE, A ASSEMBLÉIA SERÁ APRECIADAS A SEGUINTE ORDEM DO DIA, A) LEITURA DO 
EDITAL, B) APRESENTAR E VOTAR A PROPOSTA DO ACORDO COLETIVO DA JORNADA DE 
TRABALHO 12X36 CONFORME CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA E OS SEUS PARÁGRAFOS 
DA CCT   EM VIGOR.

EDENIR BERNARDO DA SILVA
PRESIDENTE.

CAMPINA GRANDE, 17 DE JUNHO DE 2022

RÁDIO COMUNITARIA MANGABEIRA DE TODOS 
CNPJ:10.880.963/0001-80

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Associação Rádio Mangabeira de Todos, localizada na cidade de João Pessoa, convoca todos 

os associados em dia com suas obrigações estatutárias, para participarem da Assembleia Geral 
(extraordinária), que será realizada na  Rua José Marcone Ramos da Silva,396, Mangabeira 8,João 
Pessoa-PB, às 19:00horas, do dia19 de julho de 2022, com a seguinte ordem do dia:

1. Eleição e Posse da Diretoria.
A Assembleia Geral Extraordinária instalar-se-á em primeira convocação às 19:00h, com a pre-

sença da maioria dos associados e, em segunda convocação as 19:30h, do dia 19 de julho de 2022.
A DIREÇÃO

João Pessoa-PB 18 de Julho de 2022.

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 de forma 
presencial no dia 22 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 22 de junho de 2022 a 21 de junho de 2025.

João Pessoa-PB, 13 de junho de 2022.
NIVALDO MORENO DE MAGALHÃES

Diretor Presidente
Publicado no DOE e jornal A União de 14/06/2022

Republicado por incorreção

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 de forma presencial no dia 22 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
Publicado no DOE e jornal A União de 14/06/2022
Republicado por incorreção

AVISO AOS ACIONISTAS E EDITAL DE CONVOCAÇÃO
“COMPANHIA BRASILEIRA DE ESPETÁCULOS, CNPJ/MF nº 61.992.707/0001-16 – em aten-

dimento ao disposto no artigo 133 da Lei n.º 6.404/76, comunica aos Senhores Acionistas que os 
documentos e informações relacionados às matérias objeto da ordem do dia da Assembleia Geral 
Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 19/07/2022, encontram-se à disposição dos Acionistas 
na sua sede social, localizada à Av. Dom Pedro II, 1269 Sala 1003 –Centro de João Pessoa-PB,

Ficam então convocados os senhores acionistas da COMPANHIA BRASILEIRA DE ESPETÁCU-
LOS, CNPJ/MF nº 61.992.707/0001-16  para se reunirem, na sua sede social à Av. Dom Pedro II, 

1269 Sala 1003 –Centro de João Pessoa-PB, em Assembleia Geral Ordinária, no dia 19 de julho de 
2022, às 09:00 horas, em primeira convocação para fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: I – Apreciação do Relatório da Administração, exame, discussão e votação das Demonstrações 
Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2016; 31/12/2017; 31/12/2018; 
31/12/2019; 31/12/2020 e 31/12/2021, II – Eleição da Diretoria para o próximo triênio; III - Outros 
Assuntos do interesse da sociedade. João Pessoa, 17 de junho de 2022. A Diretoria.

Comunicamos, ainda, que a empresa está dispensada da publicação dos documentos exigidos 
pela legislação de acordo com art. 294 da lei 6404/76 modificado pelo art. 2º da lei 13.818/2019.

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SERRA REDONDA - PB
Rua Epitácio Pessoa, 52 – Centro – Serra Redonda – PB.

CNPJ: 08.868.853/0001-51

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SERRA REDONDA - município de Serra 
Redonda/PB, inscrito no CNPJ sob o nº 08.868.853/0001-51, com Registro Sindical emitido Nº: L063 
P023 A1970 emitido pelo Ministério do Trabalho através do processo de nº 314919, com endereço na 
Rua Epitácio Pessoa, 51 – Centro. CEP: 58.385-000 Serra Redonda/Paraíba convoca, pelo presente 
EDITAL, todos os membros da categoria dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares, 
Ativos e aposentados, proprietários ou não, do Município de Serra Redonda – PB, para participarem 
da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 
DESTE MUNICÍPIO a ser realizada no dia 17 de julho de 2022, na sede do sindicato, no endereço 
citado acima, com início às 8:00 (nove) horas, em primeira convocação e em segunda convocação, 
2 (duas) horas após, observando o quórum estatutário,  para  tratar  da  seguinte  ordem  do  dia: 1) 
Alteração Estatutária para:  a) alterar a sua representação sindical profissional para a categoria dos 
trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares  ativos e aposentados, proprietários ou não, 
no caso de proprietários, que exerçam suas atividades em área que não exceda a 02 (dois) módulos 
rurais de sua região e/ou Município, individualmente ou em regime de economia familiar, no Município 
de Serra Redonda/PB, nos termos do Decreto Lei 1.166/1971; b) alterar a denominação do sindicato 
para Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Serra Redonda – 
PB; 2) Outras alterações estatutárias decorrentes das anteriores do item 1.

Serra Redonda - PB, 18 de junho de 2022.
JOSÉ ELIAS NUNES DA SILVA

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB
Praça João Dantas Rotheia, 00 – Centro – São João do Rio do Peixe – PB.

CNPJ: 09.061.730/0001-77

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - município 
de São João do Rio do Peixe/PB, inscrito no CNPJ sob o nº 09.061.730/0001-77, com Registro Sindical 
emitido Nº: L068 P011 A1971 emitido pelo Ministério do Trabalho através do processo de nº 326145, com 
endereço na Praça João Dantas Rotheia, 00 – Centro. CEP: 58.910-000 São João do Rio do Peixe/Paraíba 
convoca, pelo presente EDITAL, todos os membros da categoria dos trabalhadores rurais agricultores 
e agricultoras familiares, Ativos e aposentados, proprietários ou não, do Município de São João do Rio 
do Peixe – PB, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS 
TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO a ser realizada no dia 23 de julho de 2022, na sede do 
sindicato, no endereço citado acima, com início às 9:00 (nove) horas, em primeira convocação e em segunda 
convocação, 2 (duas) horas após, observando o quórum estatutário,  para  tratar  da  seguinte  ordem  do  
dia: 1) Alteração Estatutária para:  a) alterar a sua representação sindical profissional para a categoria dos 
trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares  ativos e aposentados, proprietários ou não, no 
caso de proprietários, que exerçam suas atividades em área que não exceda a 02 (dois) módulos rurais 
de sua região e/ou Município, individualmente ou em regime de economia familiar, no Município de São 
João do Rio do Peixe/PB, nos termos do Decreto Lei 1.166/1971; b) alterar a denominação do sindicato 
para Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de São João do Rio do 
Peixe – PB; 2) Outras alterações estatutárias decorrentes das anteriores do item 1.

São João do Rio do Peixe - PB, 18 de junho de 2022.
ISAU MANICEU DA SILVA JUNIOR 

Presidente

AQUA GARDEN EMPREENDIMEN-
TOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – 
CNPJ/CPF Nº 19.891.583/0001-16 
torna público que a SEMAM – Se-
cretaria de Meio Ambiente, a Licença 
Prévia, para a atividade de: Edificação 
Multifamiliar com 100 Apartamentos 
na – RUA NOBERTO DE CASTRO 
NOGUEIRA,S/N – JARDIM OCEANIA 
– BESSA. Município: JOÃO PESSOA 
– UF: PB.
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