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Parceria com a FAP, assinada ontem pelo governador João Azevêdo, assegura atendimento oncológico na Rainha da Borborema. Páginas 13

Convênio expande atendimento médico em Campina

Paraíba começa 
a aplicar 4a dose 
em quem tem 
40 anos ou mais

PF encontra, 
submerso, 
barco usado por 
Bruno e Dom

Campina Grande ofere-
ce, desde ontem, a 5a dose 
contra Covid-19 a pacientes 
imunossuprimidos.
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Embarcação estava a 20 
metros de profundidade no 
rio Itaquaí. Local foi apontado 
pelo terceiro suspeito preso. 
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José Mauro 
Coelho deixa 
a presidência 
da Petrobras

Colômbia elege 
seu primeiro 
presidente de 
esquerda

Reajuste dos 
aluguéis afeta 
os pequenos 
empresários

Diretor executivo de Ex-
ploração e Produção, Fer-
nando Borges, responde in-
terinamente pela empresa. 
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Gustavo Petro venceu 
magnata da construção ro-
dolfo Hernández com mais 
de 700 mil votos de diferença.
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Estudo indica que 51% 
dos empreendedores de-
senvolvem suas atividades 
em imóveis alugados.  
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PB incorpora bolsa-desempenho 
aos vencimentos dos professores

incentivo

Medida já vale no contracheque de junho; Governo também fará a revisão do PCCR do magistério. Página 13
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Elba ramalho (foto) 
é uma das atrações na 

abertura; trânsito no centro 
foi modificado por causa da 

festa e empresas de ônibus 
farão 45 viagens extras até a 

próxima sexta-feira. 
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São João 2022: festa na capital 
começa hoje, na Lagoa

n “Assim como todo o Brasil, 
também chorei em choque 
com essa tragédia anunciada. 
Choro. Insônia. Ânsia. O sangue 
na floresta! Uma dor. Uma 
dilaceração”.

Ana Adelaide Peixoto 
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‘Com os olhos no chão’ será lançado em julho, com uma 
seleção de crônicas do mestre, feita pelo próprio autor.
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Gonzaga Rodrigues faz 
89 anos e anuncia livro

n “Não importa o peso que o 
leitor sente que carrega, ele 
não sairá da antologia ‘Até aqui 
tudo ia bem…’  ‘leve como uma 
pluma’. Ersin Karabulut não 
poupa ninguém...”.

Audaci Júnior
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Defendendo o Brasil 
no Mundial, duplas com 
Vitor Felipe (foto) e George 
trazem medalhas de prata 
e bronze para o país.
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Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado

Foto: Edson Matos

NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

611.277

31.756.118

538.695.729

10.232

669.217

6.318.093
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

8.894.788

---.---.---

11.993.186.001

Vôlei de Praia: 
paraibanos 

são destaque 
em Roma
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Mês de Incentivo à Doação de Sangue

Sangue do Braço,
Vida no Laço!

Foto: Alfredo Falcone/Estadão Conteúdo



A dança de presidentes na cadeira de comando da Petrobras corrobora 
um fato: o Governo Federal, maior acionista da empresa, não consegue, mi-
nimamente, fomentar um clima de estabilidade institucional para que pos-
sa haver um debate equilibrado com o fito de reduzir o preço dos combus-
tíveis no país. É sintomático que, em menos de dois anos, a estatal já esteja 
em seu quarto presidente, sendo que o terceiro, José Mauro Coelho, que pe-
diu demissão na segunda-feira, 20, ficou pouco mais de dois meses no cargo. 

Com a escalada de aumento no preço dos combustíveis, o presidente Jair 
Bolsonaro tenta dissociar a imagem de seu governo do problema. Para tan-
to, parece ter adotado a estratégia de atacar a estatal, como se não tivesse 
nenhuma responsabilidade direta sobre a política de preços utilizada pela 
Petrobras. E o fato de estarmos em um ano eleitoral só potencializa ainda 
mais a intenção de ‘lavar as mãos’ diante do problema. Inicialmente, a es-
tratégia foi transferir a responsabilidade para os governadores, sob a falsa 
premissa de que reduzindo o ICMS sobre os combustíveis, que é um dos 
principais impostos estaduais – o preço dos produtos iria cair para o con-
sumidor final. Ressalte-se que os governadores concordaram em congelar o 
ICMS, como forma de atenuar a escalada de alta, o que não resolveu o pro-
blema, conforme os próprios gestores estaduais já haviam previsto.    

É inútil demitir um presidente e indicar um novo sem que haja uma re-
visão na política de preços da estatal, que obedece ao critério de paridade 
internacional desde 2016, a partir da gestão do ex-presidente Michel Temer. 
Esse modelo, que fica à mercê das oscilações do dólar, faz com que o pre-
ço dos combustíveis varie de acordo com a cotação do barril de petróleo no 
mercado internacional. Um grande empecilho à estabilização dos preços 
decorre de uma questão: o país não é autossuficiente em refino de petró-
leo como o é na sua produção, o que o leva a ser importador de derivados.   

Agora, por meios bravatas e arroubos de personalismos, tenta-se demo-
nizar a Petrobras, com ameaças até de abertura de CPI no Congresso Nacio-
nal. Isso resolverá a questão do aumento de preços? Certamente, não! Nem 
tampouco a troca recorrente de comando na estatal o fará. Sobra omissão e 
falta vontade política para resolver o problema.

Artigo

Falta estabilidade 
Editorial

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

A lanterna dos afogados 
São muitas as diferenças que separam os 

políticos de ontem e de hoje. Não faz muito 
tempo, deputados e senadores viviam em 
apartamentos funcionais em Brasília, com 
número limitado de assessores e sem as re-
galias de agora – verbas de gabinete, auxílio 
moradia, verbas indenizatórias, emendas 
parlamentares e uma série de outros pendu-
ricalhos acoplados em seus salários e vanta-
gens – e tinham padrão de vida bem mais de 
acordo com a realidade do país. 

Em sua época como parlamentar, meu pai 
vivia com o salário do Ministério e de sua ati-
vidade como deputado federal pela Paraíba. 
A família morava confortável e modestamen-
te, numa boa casa alugada à Rua Cesário Al-
vim, no bairro do Humaitá, no Rio de Janeiro. 
Tínhamos um único carro e vivíamos igual-
mente aos nossos vizinhos, pessoas educadas 
e simples, que residiam em boas casas, mas 
sem luxo e ostentações. 

Nos satisfazíamos com os nossos pro-
gramas comuns, como ir à praia aos domin-
gos, lanchar na Bob’s de Ipanema, ou, quan-
do muito, almoçar na Churrascaria Recreio, 
que era a preferida do meu saudoso pai, que 
capitaneava esses momentos com a família 
com raro prazer e satisfação. O uso do carro 
oficial era moderado e disciplinado, embo-
ra não houvesse o patrulhamento de hoje, o 
que motivou a retirada das chapas brancas 
que identificavam, de imediato, a origem e a 
destinação do automóvel, e a sua substituição 
por veículos alugados às locadoras. 

O Ministro da Justiça do Brasil, o parai-
bano Abelardo de Araújo Jurema, gostava 
de comprar o próprio peixe, fazer a própria 
feira e conversar com o seu José da padaria 
da esquina. Não tinha complexo do Poder e 
se conduzia na condição de cidadão comum, 
como um servidor público na mais exata ex-
pressão da palavra. Vivia para servir ao pró-
ximo, especialmente os paraibanos. 

Naquele tempo, os parlamentares federais 
não se afastavam tanto da realidade. Não ha-
viam as chamadas emendas impositivas e o 
prestígio dos nossos políticos não era medido 
pelo volume de verbas que conseguiam alo-
car para os seus redutos eleitorais, mas, sim, 
pelos seus posicionamentos diante das mais 
relevantes questões nacionais, nas matérias 

de interesse públicos e pronunciamentos em 
defesa da democracia e do bem comum.  

Nos dias de hoje, os políticos se apresen-
tam na televisão como autômatos, lendo pelo 
teleprompter discursos prontos, elaborados 
pela sua equipe de mídia e marketing, para 
agradar o seu eleitorado. Com dinheiro do 
Fundo Partidário, mantido pelo erário, pro-
duzem os seus vídeos e os exibem nas plata-
formas da internet exaltando obras construí-
das com o dinheiro público como se fossem 
eles os donos daqueles milhões ali investidos. 

 São muito poucos os que possuem real es-
pírito público. Que tem vocação para servir 
desinteressadamente. Que estão dispostos 
a empregar os seus esforços para reduzir a 
desigualdade social, a retirar as famílias das 
ruas, a proteger as crianças e a oferecer uma 
perspectiva melhor para a qualidade de vida 
de todos os brasileiros. 

As opções não são muitas. Os nomes são 
praticamente os mesmos. É rezar para que 
Deus nos dê discernimento e uma boa lan-
terna para descobrir onde estão aqueles que, 
realmente, merecem o nosso voto e a nossa 
confiança nas eleições que estão por vir.

Certa vez um amigo, dos tempos de 
bancos da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), disse numa roda de conversa: O Bra-
sil é um paísímpar em qualquer sentido que 
se possa compreender uma Nação. Tem pro-
blemas de informática e fundiários. Um ín-
dice de criminalidade que impressiona estu-
diosos e a própria população indefesa e alta 
produtividade agrícola e pecuária. Ou seja, 
está no primeiro mundo e no mais atrasado 
estágio da civilização.

Só para efeito didático, uma comparação 
simples: a dinastia atual que governa o Japão 
tem mais de dois mil anos de existência e os 
problemas fundiários do País foram resolvi-
dos há muito tempo.

Nós temos terras em excesso e não as dis-
tribuímos, permitindo grilagens, ocupação 
indevida, exploração selvagem e extração de 
todos os recursos de maneira desordenada, 
poluidora e degradante, especialmente agre-
dindo o meio ambiente mais rico do planeta 
com sua biodiversidade que chama a aten-
ção de todo o mundo.

E vamos levando sem preocupação com 
o futuro. Parece que vamos deixar a futura 
geração sem esperança e sem perspectivas 
de uma vida digna.

Não faz tanto tempo assim e os filhos 
superavam os pais em qualidade de vida. 
Conseguiam qualificação e empregos, que 
permitiam avançar em direção ao mar, ocu-
pando os espaços mais nobres e mais altos 
da cidade.

O que vemos hoje são filhos envelhecen-
do na dependência dos pais, ocupando es-
paço nas casas onde foram crianças, de onde 
têm tantas histórias em suas lembranças, 
mas hoje dependem de aposentadorias dos 
que amam para comprar roupas e alimentos.

E não parece que as coisas vão mudar 
a curto prazo. Ainda se administra o país 
como uma republiqueta de bananas. Ve-
jam o que se faz com a Petrobras, uma das 
maiores empresas do mundo, seguramente 
a maior do Brasil. Algo está errado ou tudo 
está errado: uma empresa que não pode ter 
lucros não existe, e no mercado no qual a Pe-
trobras está inserida, ou se lucra, e muito, ou 
a bancarrota está à espreita. Os exemplos do 
que houve com outras estatais latino-ameri-
canas são recentes e bem presentes.

Mas nada parece ensinar algo ao Bra-

sil. Nem seus políticos, nem suas empre-
sas, tampouco sua história ou a experiên-
cia de outras nações. Sempre optamos por 
fazer o contrário do que se recomenda, do 
que a boa técnica ensina e vamos aos sopa-
pos vencendo os obstáculos que a sobrevi-
vência nos impõe.

O caminho não é o mais curto, o que já 
dispõe de exemplo, mas sempre aquele que 
o oportunismo da hora reclama, seja eleito-
ral, seja para vender um carro velho como 
se fosse novo.

Perdemos a referência e estamos no caos 
que remete à natureza, que se impõe pela 
força e pela adaptação.

O que teríamos a nosso favor, como a cul-
tura, a capacidade de raciocinar e de cons-
truir algo a partir do conhecimento é aban-
donado e chegamos à barbárie, que cobra em 
vidas humanas o preço da ausência do Es-
tado e, consequentemente, da lei, como vi-
mos no caso recente dos assassinatos do jor-
nalista inglês Dom Phillips e do indigenista 
Bruno Pereira.

Como diria nosso maior ícone na músi-
ca, Tom Jobim: “O Brasil não é um país para 
principiantes”.

Como se vê, não era apenas na música 
que ele foi genial. Na análise política, deci-
frou a charada, de um lugar onde todos os 
absurdos têm precedentes.

(*) Hoje, excepcionalmente, não temos a 
coluna do jornalista Sitônio Pinto.

Não há quem entenda

Luiz Carlos Sousa*
lulajp@gmail.com 
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Trabalho, paz e sombra!

“O Brasil é um 
país ímpar 
em qualquer 
sentido que 
se possa 
compreender 
uma Nação

Luiz Carlos Sousa

“Em sua 
época como 
parlamentar, 
meu pai vivia 
com o salário 
do Ministério e 
de sua atividade 
como deputado 
federal pela 
Paraíba

Abelardo Jurema Filho 
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O Ministério da Saúde au-
torizou, ontem, a vacinação 
com a segunda dose de refor-
ço para a população acima de 
40 anos. Seguindo a orienta-
ção da pasta, os estados devem 
iniciar a vacinação no público 
de forma imediata. Na Paraí-
ba, segundo informações do 
secretário executivo de Esta-
do da Saúde, Jhony Bezerra, 
os municípios podem iniciar 
a imunização do grupo. 

A imunização deverá ser 
feita com as doses que estão 
em estoque, antes do recebi-
mento de um lote específi-
co para o público através do 
Plano Nacional de Imuniza-
ção (PNI). “Os municípios já 
estão autorizados a iniciarem 
imediatamente com as do-
ses já disponíveis”, explicou 
Jhony Bezerra.

A gerente executiva de Vi-
gilância em Saúde, Talita Ta-
vares, garantiu que a Paraíba 
tem doses para atender todos 
os públicos contemplados até 
agora pelo PNI. “A Paraíba 
tem doses para que todos 
completem os esquemas va-
cinais indicados para cada 
faixa etária. Os municípios 
estão realizando os pedidos 
de vacinas quinzenalmente 
levando em consideração as 
doses em estoque e o públi-
co alvo de cada localidade. A 
partir da próxima semana já 
devem considerar os novos 
públicos”, explicou. 

A decisão de ampliação 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) foi baseada na 
Nota Técnica 176/2022 emiti-

A Secretaria de Estado da 
Educação e da Ciência e Tec-
nologia informou que cerca 
de 16 escolas estaduais regis-
traram casos de Covid-19 en-
tre professores e estudantes 
de estabelecimentos sedia-
dos em João Pessoa, Campi-

na Grande, Cuité e Patos. A 
regional da capital registra o 
maior número de unidades 
escolares afetadas, com ca-
sos registrados em oito esco-
las. Das 16 unidades, três re-
tomam as atividades ontem.

De acordo com informa-
ções do secretário da pasta, 
Cláudio Furtado, os casos 
são leves, mas estão sendo 

acompanhados e monitora-
dos pela Secretaria para que 
medidas possam ser toma-
das para evitar a propaga-
ção do vírus. As unidades de-
vem seguir a recomendação 
de afastar os professores ou 
estudantes que testarem po-
sitivo, além da utilização de 
máscaras de proteção indivi-
dual, higienização das mãos 

com lavagem e álcool em gel 
70% e prezar pelo distancia-
mento social.

Em Campina Grande, três 
escolas apresentaram casos, 
entre elas o Estadual da Prata, 
uma das principais escolas do 
município, tendo suspendido 
as aulas no dia 15 de junho, 
após nove professores testa-
rem positivo para a doença. 

Campina Grande já imuniza a partir de hoje e João Pessoa começa inicia

Pessoas acima dos 40 anos 
começam a receber 4a dose

contra a covid-19

Sem a anuência  
doS pedetiStaS

Bloqueio de  
redeS SociaiS 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

“a fome é a falta de vergonha  
na cara do governo”, diz lula  

“o diálogo vai reSolver” 

“iSSo é fácil de reSolver” 

“há um acordo pactuado” 

Não será por falta de ‘bombeiro’ que a relação 
algo tumultuada entre o Progressistas e o Repu-
blicanos não será resolvida. O prefeito de Patos, 
Nabor Wanderley, pai do deputado Hugo Motta, 
está pronto para debelar qualquer incêndio que, 
por ventura, se apresente. “Eu creio que essa 
questão política será resolvida. É o diálogo que 
vai resolver tudo isso. O Republicanos, pela re-
presentatividade que tem, precisa ser ouvido”.     

O governador João Azevêdo também comunga 
da tese de que o diálogo resolverá as questões 
relacionadas à formação da chapa majoritária: 
“Cada um coloca seus anseios e seus desejos, 
senta à mesa e resolve. Isso é fácil de resolver”, 
disse a jornalistas, em Campina Grande, onde 
cumpriu agenda administrativa. O PP deverá 
anunciar nos próximos dias o nome que pretende 
indicar para a vaga de vice. 

O deputado Gervásio Maia (PSB) diz que está 
sacramentado o acordo segundo o qual Lula 
estará no palanque do governador João Azevê-
do. “Há um acordo pactuado com o presidente 
Lula, com Gleisi [presidente nacional do PT] e o 
presidente do nosso partido, Carlos Siqueira”, 
afirmou, rebatendo a ala do PT paraibano que 
defende a exclusividade de Lula no palanque do 
emedebista Veneziano Vital do Rêgo.  

O ministro do STF, 
Alexandre de Mora-
es, estabeleceu prazo 
de 24 horas para que 
as plataformas Insta-
gram, Facebook, Twit-
ter, YouTube, Telegram 
e Tik Tok cumpram a 
decisão judicial que 
determina o bloqueio 
dos perfis do Partido 
da Causa Operária 
(PCO). A legenda é 
acusada de dissemi-
nar notícias falsas nas 
redes sociais e de de-
fender a dissolução da 
corte máxima.  

Nos bastidores, surgi-
ram especulações quan-
to à possibilidade de a 
vice-governadora da 
Paraíba, Lígia Feliciano, 
ser ungida à condição 
de pré-candidata ao 
Senado. Porém, há um 
empecilho a ser venci-
do: a suposta pretensão 
dela não tem a anuên-
cia da direção nacio-
nal do partido ao qual 
ela é filiada, o PDT. O 
presidente da legenda, 
Carlos Lupi, afirma isso 
com todas as letras. A 
direção estadual, idem.   

Para o ex-presidente Lula (PT), o aumento do 
número de pessoas que passam fome no país se 
deve à falta de vontade política do Governo Fede-
ral para enfrentar o problema: “Tem 33 milhões 
de pessoas passando fome. Se um pequeno 
produtor rural, com um mínimo de investimento 
e organização, consegue fazer uma revolução 
na produção de alimentos, por que tem fome? 
Na verdade, a fome é a falta de vergonha na 
cara do governo”.

WilSon filho diz que “reunião que 
ocorrerá eSta Semana” irá pacificar 
a relação entre pp e repuBlicanoS

Líder do governo na 
ALPB, o deputado Wilson 
Filho (foto, do Republica-
nos) aposta que, na base 

do diálogo, as dife-
renças entre o 

seu partido e 
o PP irão ser 
demovidas 
em favor do 

projeto maior dos aliados que é reeleger o governa-
dor João Azevêdo e fazer uma bancada forte tan-
to na ALPB quanto na Câmara Federal. “O maior 
partido da base, o Republicanos, tem demonstra-
do em todos os momentos a sua lealdade e os seus 
gestos de apoio ao governador. Na função de lí-
der do governo, nós iremos atuar para tentar des-
construir qualquer sentimento que não seja o de 
união. As opiniões que possam ser em algum mo-
mento controversas devem ser colocadas numa 
reunião que ocorrerá esta semana. Acredito que 
o Republicanos será convidado para uma conver-
sa. E as coisas irão se acertar. Tenho o sentimento 
que tudo acabará bem porque em todas as parti-
cipações de membros do Republicanos, de forma 
clara e pública, uma frase foi dita: ‘o Republica-
nos é leal ao governador’. Portanto, busco essa 
frase para considerar que tudo acabará bem”. A 
controvérsia referida pelo deputado diz respeito à 
escolha do pré-candidato a vice na chapa majo-
ritária, cuja indicação é ‘disputada’ pelo PP e pelo 
Republicanos.    

Cerca de 16 escolas estaduais registram casos 
coronavírus

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

Com transmissão confir-
mada das novas subvarian-
tes B.4 e B.5 da Ômicron, em 
Pernambuco e no Rio Gran-
de do Norte, além das aglo-
merações ocasionadas pe-
las festas juninas, a Paraíba 
vem apresentando um au-
mento no número de no-
vos casos de Covid-19, além 
de novas mortes em decor-
rência do agravamento da 
doença. Observando o ce-
nário, a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) emitiu uma 
nota técnica com recomen-
dações para que a popula-
ção enfrente esse momento  
crescente de casos. 

O documento, assinado 
por Cassiano Augusto Oli-
veira Silva e Ilara da Nóbrega 

Costa, membros do Colegia-
do Estadual para avaliação 
dos protocolos do Novo Nor-
mal para a Paraíba, leva em 
consideração também o cres-
cente no número de casos 
de doenças respiratórias. A 
nota orienta a população a 
completar o esquema vacinal 
primário e as doses de refor-
ço para todos que estiverem 
aptos para o recebimento. “A 
terceira dose ou dose de re-
forço vem para proporcionar 
o aumento da quantidade de 
anticorpos circulantes no or-
ganismo, o chamado booster 
vacinal - reforço, reduzindo a 
chance de infecção ou rein-
fecção”, ressalta a nota.

Outras recomendações 
são a utilização de másca-
ra por toda a população em 
ambientes fechados, sendo 
repartições públicas ou pri-

vadas, shoppings, escritórios, 
comércios, salas de aula, aca-
demias, escolas e demais ins-
tituições de ensino com gran-
de circulação de pessoas. A 
orientação é reforçada para 
pessoas de grupos de risco; 
trabalhadores, colaborado-
res, voluntários ou visitan-
tes de casas de acolhimento, 
asilos, abrigos, berçários e si-
milares; utilização em trans-
porte público e pontos de em-
barque; e público escolar.

Para os trabalhadores de 
hospitais e unidades de saú-
de, o uso de máscara deve ser 
obrigatório. 

Pessoas com suspeita de 
Covid-19 ou outros quadros 
gripais não devem frequen-
tem locais públicos ou pri-
vados, sendo orientados a 
buscar atendimento em uni-
dades de saúde, utilizando 

máscaras. Recomenda-se 
que todas as pessoas que ti-
veram contato com pacien-
tes que positivaram para Co-
vid-19 utilizem máscaras de 
proteção individual por 10 
dias, contados a partir do úl-
timo contato. A nota técnica 
pede ainda a manutenção de 
medidas sanitárias como hi-
gienização das mãos e prio-
rização de ambientes com 
ventilação adequada. Insti-
tuições públicas ou priva-
das devem monitorar os co-
laboradores com síndromes 
gripais para realizarem iso-
lamento domiciliar em ca-
sos de suspeita de Covid-19 
e acompanhar os cartões de 
vacinação dos mesmos. 

A nota técnica é uma 
orientação para gestores e 
população paraibana, mas 
não é obrigatória.

SES-PB emite nota técnica com orientações
pandemia

da pelo Ministério da Saúde.
De acordo com informa-

ções da Secretaria Municipal 
de Saúde de Campina Grande, 
a imunização com a segunda 
dose de reforço para a popu-
lação acima de 40 anos come-
ça nas primeiras horas de hoje. 
Em João Pessoa, com a suspen-
são da vacinação, hoje, a efeti-
vação da imunização para o 
grupo será iniciada amanhã.

A recomendação do Mi-
nistério da Saúde é para que a 
imunização seja feita com va-
cinas da Pfizer, AstraZeneca 
ou Janssen, respeitando o in-
tervalo de quatro meses após 
a aplicação da primeira dose 
de reforço. Até ontem, a pas-
ta havia liberado a vacinação 
com segunda dose para o pú-
blico a partir de 50 anos, imu-
nossuprimidos e trabalhado-
res da saúde.

A secretária ressaltou que 
esse incremento na vacinação 
chegou em momento oportu-
no. “Já temos casos confirma-

dos das duas subvariantes da 
Ômicron, a B.4 e B.5 em esta-
dos vizinhos como Pernam-
buco e Rio Grande do Norte 
e, embora não tenhamos ne-
nhum sequenciamento con-
firmando casos na Paraíba, 
é possível que o vírus já es-
teja circulando. Lembramos 
que ainda há 790 mil paraiba-
nos com mais de 18 anos em 
atraso para a primeira dose 
de reforço e mais de 331 ado-
lescentes de 12 a 17 anos na 
mesma situação”, declarou a 
secretária.

Reforço da Janssen
Também seguindo orien-

tação do Ministério da Saú-
de, quem tem 18 anos ou mais 
e recebeu a vacina da Janssen 
(dose única) passa a ter reco-
mendação do segundo refor-
ço quatro meses após o pri-
meiro, conforme Nota Técnica 
177/2022 da pasta. Além disso, 
pessoas a partir de 40 anos que 
receberam a vacina da Janssen 

poderão se vacinar com tercei-
ra dose de reforço, obedecendo 
ao mesmo intervalo de tempo 
em relação à dose anterior. 

Não devem ser incluídas 
neste grupo gestantes e puér-
peras, que precisam acompa-
nhar as orientações específicas 
para sua condição. A secretá-
ria de Saúde, Renata Nóbre-
ga, destacou a importância da 
nova determinação do Minis-
tério da Saúde. 

“Nós comemoramos essa 
ampliação de mais um gru-
po para a segunda dose de 
reforço e também a inclusão 
dos indivíduos a partir dos 
18 anos que foram vacinados 
com a Janssen para a terceira 
dose. Além disso, para equi-
parar a quantidade de refor-
ços, quem iniciou a vacinação 
contra Covid-19 com Janssen e 
tem a partir de 40 anos, tam-
bém terá o segundo reforço, 
obedecendo sempre o inter-
valo de quatro meses entre 
cada dose”, finalizou.

n 

Ministério 
recomenda que 
a imunização 
seja com 
vacinas 
da Pfizer, 
AstraZeneca 
ou Janssen, 
respeitando o 
intervalo de 
quatro meses 
após o primeiro 
reforço

A imunização do público deve ser feita com as doses que estão em estoque

Foto: Marcus Antonius/Arquivo A União

Foto: ALPB

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com
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Governo do Estado vai entregar, também, um acelerador linear para o Hospital do Bem, no município de Patos 

O governador João Aze-
vêdo fez ontem à tarde, em 
Campina Grande, a entre-
ga de equipamentos de vi-
deolaparoscopia, videoen-
doscopia e ultrassonografia 
ao Hospital de Clínicas. Du-
rante a visita à cidade, o go-
vernador anunciou a compra 
de um acelerador linear para 
o Hospital do Bem, na cidade 
de Patos, Sertão do Estado.

A ideia, conforme ex-
plicou, é fazer com que os 
três hospitais (FAP, Napo-
leão Laureano e o Hospital 
do Bem), referência em on-
cologia na Paraíba, possam 
ampliar seus atendimentos, 
evitando que pacientes te-
nham que se deslocar para 
João Pessoa e Campina Gran-
de para cumprir etapas do 
tratamento.

“Com esse equipamen-
to poderá ser feita lá a parte 
de radiologia. Isso significa 
uma ajuda muito grande, já 
que os três hospitais vão pas-
sar a realizar quimioterapia e 
radioterapia. Assim, se evita 
que muita gente que se des-
loca para João Pessoa e Cam-
pina Grande, possa ser aten-
dida no Sertão mesmo. Isso 
tem uma importância enor-
me”, informou.

Ao fazer a entrega de 
equipamentos ao Hospital 
de Clínicas, o governador 
lembrou os investimentos 
feitos pelo Estado na rede 
hospitalar. “Nesse primeiro 
semestre foram mais de R$ 
35 milhões investidos”, de-
clarou, acrescentando ain-
da que com a chegada de no-
vos aparelhos, cirurgias e 
exames serão otimizados. 
“Muda o processo de rea-
lização de cirurgias, muito 
menos invasivas e isso refle-
te para o paciente que passa 
menos tempo dentro do hos-
pital”, analisou.

O governador disse que 
a sua administração tem fei-
to investimentos constantes 
na área da saúde, trazendo 

o que existe de melhor para 
a rede pública. “Aqui o SUS 
funciona. Você tem equipa-
mentos como esse, e não só 
aqui no Hospital de Clíni-
cas, mas temos a rede de to-
mógrafos que estamos ins-
talando, equipamentos de 
hemodinâmica em João Pes-
soa, Campina Grande e Pa-
tos, implantação de neuro-
cirurgia também em Patos, 
UTI aérea disponível para o 
paciente do SUS naParaíba”, 
afirmou.

A diretoria do Hospital 
de Clínicas comemorou a 
chegada dos aparelhos que 
trará um avanço nos procedi-
mentos, tendo todos os apa-
relhos sido recebidos com 
muita satisfação e alegria. 
A direção da casa de saúde 
vai fazer a organização para 
iniciar um treinamento e co-
meçar a oferecer os serviços 
com os novos aparelhos para 
a população.

Depois de visitar o HC, o 
governador seguiu para uma 
inspeção na obra do Cen-
tro Integrado de Controle e 
Comando, no bairro do São 
José, onde funcionava a anti-
ga Central de Polícia Civil. “É 
uma obra importantíssima. 
Já inauguramos a de Patos, 
que já está funcionando com 
toda equipe e com toda par-
te de tecnologia”, declarou.

Hospital recebe vários equipamentos
em campina grande

n 
Rede hospi-
talar teve um 
investimento 
de mais de 
R$ 35 mi-
lhões, nesse 
primeiro 
semestre, o 
que ajudou 
a otimizar 
cirurgias e 
exames dos 
pacientes 

Giovannia Brito 
gibritosilva@hotmail.com

O governador João Azevê-
do inaugura, hoje, às 10h30, 
a Casa de Acolhida LGBT-
QIAP+ da Paraíba - Cris 
Nagô, no bairro de Tambau-
zinho, em João Pessoa. O ser-
viço criado para atender à 
população LGBTQIAP+ em 
situação de rua, abandono 
familiar e em situação de 
violência, é uma antiga rei-
vindicação do Movimento 
LGBTQIAP+ da Paraíba e 
será o primeiro implantado 
no Estado como serviço es-
sencial e de alta complexida-
de, coordenado pela Secreta-
ria de Estado da Mulher e da 
Diversidade Humana.

O serviço tem capacida-
de de acolher provisoriamen-
te até 22 pessoas durante um 
período de até 120 dias. Os ca-
sos serão encaminhados após 
atendimento nos Centros de 
Referências dos Direitos de 
LGBTQIAP+ e Enfrentamen-
to à LGBTQAIP+fobia de João 
Pessoa e Campina Grande. O 
evento terá a participação de 
representantes do Movimen-
to LGBT da Paraíba, entidades 
de Direitos Humanos e órgãos 
governamentais parceiros.

Inauguração 
da Casa de 
Acolhida 

A entrega dos equipamentos no HC aconteceu ontem à tarde

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) registrou ontem 
quatro mortes em decorrên-
cia do agravamento da Co-
vid-19. Além disso, sábado e 
domingo foram registradas 
mais quatro, chegando a oito 
mortes em três dias. No bole-
tim de ontem constam mor-
tes de duas mulheres e dois 
homens com idade entre 79 e 
97 anos, um hipertenso e um 
diabético. Os pacientes resi-
diam em Sumé, Vista Serra-
na, Serra Branca e Patos

Outras quatro mortes 
ocorreram no fim de sema-
na, com três mortes ocorri-
das no sábado, acometendo 
dois homens com faixa etá-
ria de 70 a 79 anos e um outro 
homem com faixa etária de 40 
a 49 anos. Foram observadas 
comorbidades como cardio-
patia, diabetes, hipertensão, 

doença renal, etilismo e taba-
gismo, entre os pacientes. No 
domingo, a vítima também 
foi um homem com faixa etá-
ria de 40 a 49 anos com histó-
rico de doença hematológica.

As mortes ocorreram en-
tre residentes de João Pessoa, 
Monteiro, Areia e Campina 
Grande. Outros dois óbitos 
em investigação. Desse modo, 
a Paraíba chegou a 10.236 víti-
mas fatais da Covid-19. O Es-
tado também registra 448.665 
casos de pacientes considera-
dos recuperados e 611.428 ca-
sos de contaminação total.

Além disso, foram con-
firmados 151 novos casos 
de Covid-19 na Paraíba, dos 
quais 17 pacientes desenvol-
veram quadros moderados 
ou graves, com necessidade 
de hospitalização, e outros 
134 apresentaram sintomas 
leves. João Pessoa segue como 
município com mais registro 
de casos e nas últimas 24h 

foram João Pessoa (73), Cam-
pina Grande (35), Cabedelo 
(8), Patos (4) e Solânea (4). A 
maioria da população atin-
gida compreende indivíduos 
entre 30 e 39 anos, sendo 20 
casos em mulheres e 10 em 
homens. 

A plataforma de acom-
panhamento vacinal da SES, 
alimentada com dados do 
Ministério da Saúde, foi atua-

lizada, registrando 88,73% 
da população a partir de cin-
co anos vacinada com o ci-
clo primário, com 3.836.919 
pessoas, dessas 85.796 que 
receberam dose única. Ou-
tras 3.512.245 receberam a 
primeira dose, representando 
93,63% da população, onde 
269.748 ainda não encerraram 
o ciclo primário de proteção 
contra a doença.

Ainda de acordo com da-
dos do painel de vacinação, 
1.907.113 pessoas se vacina-
ram com a primeira dose 
de reforço, representando 
50,84% da população apta, e 
94.781 receberam a segunda 
dose de reforço, o equivalen-
te a 16,90% da população. A 
SES também registrou a apli-
cação de 52.341 doses adicio-
nais. No total são registradas 
a aplicação de 8.894.788 do-
ses totais de 10.022.615 imu-
nizantes recebidos pelo Go-
verno do Estado.

por covid-19no trauma da capital

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

A espera pela doação 
de um fígado acabou para 
uma paraibana de 47 anos, 
que estava internada na 
UTI do Hospital de Trau-
ma de João Pessoa, entre a 
vida e a morte. Ela recebeu, 
na manhã de ontem, o ór-
gão de uma mulher de 56 
anos que, coincidentemen-
te, também estava na Uni-
dade de Terapia Intensiva 
do mesmo hospital.  

A doadora morreu víti-
ma de um AVC e teve a mor-
te encefálica confirmada 
após a verificação das três 
fases do protocolo, estabe-
lecidas pela resolução do 
Conselho Federal de Medi-
cina. Além do fígado, tam-
bém foram doados os dois 
rins, o direito para uma mu-
lher de 30 anos e o esquer-
do para uma jovem de 18 
anos, todas paraibanas. As 

córneas foram levadas para 
o Banco de Olhos. 

 “Doar é um ato de amor 
ao próximo. Quando as fa-
mílias conhecem o desejo 
de ser doador, a permissão 
se torna mais fácil e segu-
ra, por isso é tão importan-
te conversar com os fami-
liares sobre o desejo de ser 
doador de órgãos, pois são 
eles os responsáveis em au-
torizar a doação,” reforça a 
chefe do Núcleo de Ações 
Estratégicas da Central de 
Transplantes, Rafaela Car-
valho. 

Na fila por um órgão na 
Paraíba ainda existem 509 
pessoas, sendo 297 esperan-
do um transplante de cór-
nea, duas aguardando um 
coração, 23 precisam de um 
fígado e 187, um rim. Em 
2022, o estado já realizou 
139 transplantes.

Doação de múltiplos 
órgãos salva mulher

SES-PB registra oito mortes em três dias

Óbitos
Foram observados 

vários tipos de 
comorbidades 

entre os pacientes 
que vieram a óbito

A população e os vi-
sitantes da cidade de Pa-
tos, no Sertão da Paraíba, 
para ter acesso aos shows 
no ‘Terreiro do Forró’ te-
rão que passar por revis-
ta com detector de metais 
e o protocolo que proíbe a 
entrada com garrafas de 
vidro ou qualquer obje-
to perfurocortante. Pela 
primeira vez, na festa, 
será empregado o reco-
nhecimento facial que foi 
apresentado, ontem, pelas 
forças de segurança, no au-
ditório da Fundação Erna-
ni Sátyro (Funes). O even-

to contou com as presenças 
de representantes da ges-
tão municipal, além de vá-
rios órgãos. 

Os festejos em Patos co-
meçaram ontem a vão até 
o dia 24, com mais de 60 
atrações, entre shows com 
artistas nacionais, locais e 
trios pé de serra.

O tenente coronel Esaú 
Lucena comandante do 3º 
BPM, em Patos, explicou 
que serão cinco câmaras 
de 360 graus de alta defi-
nição instaladas nas entra-
das do perímetro da festa.   
A plataforma utiliza o re-
conhecimento facial para 
controle de pessoas inde-
sejadas no espaço público. 

Todo sistema será ope-
rado pelo Centro de Video-
monitoramento (CICC), re-
cém-inaugurado na cidade.

O evento tem seis ilhas 
de policiamento, corre-
dor de segurança e pos-
tos policiais. 170 agen-
tes trabalham por dia.  
O major Edênio Men-
des Duarte, do Corpo 
de Bombeiros explicou 
que a corporação atua-
rá em possíveis inciden-
tes como incêndio e emer-
gências hospita lares. 
A Superintendência de 
Trânsito e Transportes 
de Patos (Sttrans) mu-
dou o trânsito no entor-
no do Terreiro do Forró. 

O Programa Nota Cidadã 
realizou, ontem, o 30º sorteio 
e contemplou mais 21 ganha-
dores, no mês junino, de sete 
cidades: João Pessoa, Campi-
na Grande, Cabedelo, Mon-
teiro, Santa Rita, Patos e Gua-
rabira. Os ganhadores vão 
receber um total de R$ 60 mil 
de prêmios em dinheiro, sen-
do 20 deles a premiação de R$ 
2 mil, enquanto o 21º ganha-
dor, um cidadão de João Pes-
soa, receberá o prêmio espe-
cial de R$ 20 mil.

Concorreram ao 30º Sor-
teio 75.165 paraibanos inscri-
tos no Nota Cidadã que emiti-
ram 335.756 notas fiscais com 
CPF. Eles exigiram a nota fis-
cal com CPF no ato da com-

pra, no período de 1º a 31 de 
maio, nos estabelecimentos 
comerciais do Estado da Pa-
raíba. O sorteio do Nota Ci-
dadã foi transmitido pelo ca-
nal do YouTube da Secretaria 
de Estado da Fazenda (Sefaz
-PB) e no perfil do Instagram 
da Lotep (@lotep.pb). 

A Lotep-PB entrará em 
contato com os 21 ganhado-
res do mês de maio. Contudo, 
os vencedores poderão desde 
já informar e enviar os seus 
documentos necessários para 
resgatar o prêmio e, assim, 
agilizar o pagamento. Para 
tanto, basta que os ganhado-
res enviem os seguintes do-
cumentos para o e-mail da 
Lotep (lotep@lotep.pb.gov.br): 

um documento oficial com 
foto e CPF; comprovante de 
residência e dados da con-
ta bancária. Os ganhadores 
devem ligar para (83) 3241-
4376; no direct do Instagram 
@lotep.pb ou no aplicativo do 
WhatsApp (83) 98133-5949.

Reconhecimento facial na segurança Nota Cidadã divulga os ganhadores
São João de patoS 30o Sorteio

Veja no QR Code acima a 
lista com os nomes dos 21 

ganhadores de junho

Lusângela Azevêdo 
lusangela013@gmail.com
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Para promover mais mo-
bilidade ao fluxo de veículos 
no entorno do Parque Sólon 
de Lucena, após a montagem 
do palco do São João Mul-
ticultural da Prefeitura de 
João Pessoa, a Superinten-
dência Executiva de Mobi-
lidade Urbana (Semob-JP) 
manterá equipes monitoran-
do o trânsito até o próximo 
domingo (26). Este trabalho 
é realizado tanto através das 
câmeras do Centro Operacio-
nal de Trânsito e Transporte 
(COTT), quanto com agentes 
em campo, principalmente, 
nos horários considerados 
de pico.

No início da manhã de 
ontem, foi registrado fluxo 
intenso e lento na área, por 
conta das chuvas e também 
por ser o primeiro dia útil 
após a montagem do palco 
que ocorreu no último sába-
do (18), tendo alguns moto-
ristas ainda não habituados 
com o bloqueio montado en-
tre as Avenidas Getúlio Var-
gas e Princesa Isabel, infor-
mação divulgada no site da 
Prefeitura e nas redes sociais 
da Semob-JP.

Com o trabalho dos agen-
tes de mobilidade e interven-
ção nos tempos semafóricos, 
a fluidez do tráfego na região 

Tráfego permanecerá alterado em trecho do Centro da cidade até o próximo domingo para a realização dos festejos

Trânsito modificado em João Pessoa
são joão

Câmeras
No entorno da Lagoa, 
existem sete câmeras 
de monitoramento da 

Semob-JP que também 
serão utilizadas para 
auxiliar e agilizar na 

detecção de ações 
emergenciais do 
trânsito na área

foi restabelecida. Vale ressal-
tar que no entorno do Parque 
Sólon de Lucena, o COTT/
Semob-JP mantém em ativi-
dade sete câmeras, que au-
xiliam e dão agilidade para 
detectar qualquer demanda 
emergencial que necessite 
da presença das equipes nos 
possíveis pontos problemáti-
cos. Estes dispositivos tecno-
lógicos serão essenciais tanto 
para observar a mobilidade, 
quanto segurança durante os 
festejos juninos, entre  hoje e 
sexta-feira, dia 24 de junho.

a São João de João Pessoa

• Hoje (21)  

Abertura – 19h

Elba Ramalho

Ranniery Gomes

Banda Encantus

Swing Nordestino

• Amanhã (22)

Bell Marques

Luka Bass

Berinho Lima

Forró Caçuá

• Quinta-feira (23)

Matheus Fernandes

Brasas do Forró

João Lima

Os Filhos do Forró

• Sexta (24)

Nando Cordel

Mara Pavanelly

Israell Muniz

Fabrício Rodrigues

Atrações

a Fique atento às intervenções:

• Está bloqueado trecho da Avenida Getúlio Vargas, 
entre as avenidas Princesa Isabel e Tabajaras, sentido 
Centro/praia. Entre os dias 21 e 24 de junho, à noite, 
durante as apresentações musicais, o sentido praia/
Centro também estará intransitável para veículos, 
garantindo as pistas para os visitantes/pedestres do 
evento;

• Quem segue pela Avenida Princesa Isabel, apenas 
pode seguir em frente cruzando a Avenida Getúlio 
Vargas e quem segue do Parque Sólon de Lucena só 
pode acessar à direita na Avenida Princesa Isabel para 
a Avenida Pedro II (Mercado Central). A expectativa 
é de que essas medidas sejam necessárias até o 
próximo domingo (26), quando o bloqueio deve ser 
desfeito após a retirada da estrutura do palco que está 
ocupando a via;

• O transporte coletivo urbano segue pela Avenida 
Diogo Velho, acessando a Pedro II, Tabajaras e 
retornando à Avenida Getúlio Vargas.

Atenção

n 

Bloqueios 
do trânsito 
afetam, em 
especial, o 
tráfego de 
veículos nas 
avenidas 
Getúlio 
Vargas e 
Princesa 
Isabel

Um reforço nas linhas do 
transporte público será rea-
lizado, a partir de hoje até a 
próxima sexta-feira (24), pela 
Superintendência Executiva 
de Mobilidade Urbana (Se-
mob-JP). O objetivo é aten-
der à população que vai as-
sistir as apresentações do São 
João Multicultural, promo-
vido pela Prefeitura de João 
Pessoa. O evento vai aconte-
cer no Parque Sólon de Luce-
na (Lagoa).

Além da operação normal 
do transporte público, a Se-
mob-JP vai colocar à dispo-
sição 15 linhas extras para 
realizar um total de 45 via-
gens. As linhas saem da La-
goa, nos horários das 23h50, 

Empresas de ônibus farão 45 viagens extras

0h50 e 1h30, no sentido Ter-
minal de Integração do Vara-
douro (TIV), seguindo para 
os bairros.

Serão as linhas 116 (Co-

linas do Sul), 120 (Mussu-
magro/Parque do Sol), 203 
(Mangabeira VII), 301 (Man-
gabeira/D.Pedro II), 302 (Ci-
dade verde/ Pedro II), 303 

(Mangabeira/ Cidade Ver-
de), 401 (Altiplano), 504 (Man-
dacaru), 510 (Tambaú), 523 
(Colinas do Sul/ Epitácio), 
701 (Alto do Mateus/ Acesso 
Oeste), 204 (Cristo), 104 (Bair-
ro das Industrias) as linhas 
circulares 1500 e 5100.

Em caso de aumento da de-
manda, a seção de fiscalização 
do órgão de mobilidade soli-
citará carros extras às empre-
sas para atender ao público do 
evento junino. Para conferir os 
detalhes da operação do trans-
porte público, os usuários po-
dem acessar o site da Semob-
JP: servicos.semobjp.pb.gov.br 
ou ligar para a cabine do órgão 
no Terminal de Integração do 
Varadouro (TIV) no 3218-3110.

prevenção

Cuidados com a rede elétrica durante 
as festas juninas para evitar acidentes

A empolgação para as 
comemorações juninas este 
ano está maior do que nun-
ca, visto que é o primeiro ano 
após a crise do novo corona-
vírus em que é possível co-
memorar as festividades do 
São João. Por conta disso, as 
famílias e as pessoas que or-
ganizam as celebrações de-
sejam fazer os festejos com 
“tudo que tem direito” e, nes-
se sentido, é necessário lem-
brar que alguns cuidados 
devem ser tomados, princi-
palmente quando se trata da 
rede de energia elétrica.

A atenção deve ser vol-
tada, especialmente, para a 
segurança no manuseio de 
itens relacionados à energia 
elétrica, como instalações 
elétricas, o uso de benjamins 
(popularmente conhecido 
como “t”) e extensões, evi-
tando a utilização destes de 
forma permanente, ainda 
mais se as comemorações 
acontecerem dentro de casa.

O coordenador de Saú-
de e Segurança da Energisa, 
Heitor Galdino, orienta que é 
necessário respeitar os pon-
tos de energia e não utilizá
-los como parte da decora-
ção. “Os bocais de lâmpadas Leia mais na página 11

Agentes da Semob-JP estão em vários pontos do Centro para orientar os motoristas sobre as mudanças no trânsito

Esquema especial de transporte começa hoje e seguirá até sexta-feira

Foto: Nadja Dias/Semob-JP

Foto: Secom-JP

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

jamais devem ser utilizados 
como suporte para pendurar 
enfeites como balões e ban-
deiras. Além de choques elé-
tricos, essa prática pode pro-
vocar incêndios”, alertou o 
coordenador de Saúde e Se-
gurança da Energisa, Heitor 
Galdino.

Na decoração no exterior 
das casas, a atenção com os 
postes deve ser redobrada. 
“(Deve-se) evitar amarrar 
fios, cabos ou enfeites em 
postes ou fiações elétricas e 
substituir os enfeites de me-
tais por adereços de mate-
riais isolantes, como borra-
cha e silicone, por exemplo, 

para evitar que conduzam 
energia, em eventual conta-
to com a rede”, explicou Hei-
tor Galdino. 

Cuidados com o fogo
Em relação aos fogos de 

artifício, é preciso manter 
distância de fios da rede elé-
trica e também evitar apon-
tar em direção a postes e con-
dutores de energia, a fim de 
não causar danos na rede ou 
curtos-circuitos e faltas de 
energia. 

Tratando-se das foguei-
ras, há dois anos está proi-
bido o acendimento de fo-
gueiras em espaços urbanos 

na Paraíba durante o perío-
do de pandemia, visto que a 
fumaça pode agravar o qua-
dro de pessoas contamina-
das com a Covid-19.

Ainda assim, Heitor Gal-
dino orienta que deve ser ob-
servada uma distância se-
gura da rede elétrica, pois o 
fogo ou o calor excessivo po-
dem danificar os cabos e es-
truturas e ocasionar em cur-
tos-circuitos ou interrupção 
da distribuição de energia. 
Outra prática que deve ser 
evitada é o lançamento de 
balões, pois além de crime, 
a prática pode causar aci-
dentes.

a Orientações de segurança

• Não solte fogos ou 

acenda fogueiras 

próximo à rede elétrica;

• Cuidado ao pendurar 

as bandeirinhas na 

rua. Elas devem ficar 

distantes da fiação;

• Ligação clandestina é 

crime e coloca a vida de 

pessoas em perigo;

• Não monte arraiais 

próximo à rede de 

energia;

• Ligações provisórias 

para o São João devem 

ser solicitadas à 

Energisa;

• Não solte balões. É 

crime e eles podem 

causar graves acidentes 

se atingirem a rede 

elétrica ou subestações;

• Estruturas metálicas 

devem estar 

devidamente aterradas;

• Nunca manuseie 

equipamentos 

eletroeletrônicos com o 

corpo molhado.

Fonte: Energisa-PB

Dicas
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A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) está disponi-
bilizando o uso temporário 
da vacina meningocócica C 
(conjugada) contra a menin-
gite para o público não va-
cinado, na idade entre 5 e 10 
anos e trabalhadores da saú-
de. A medida atende reco-
mendação do Ministério da 
Saúde, devido às baixas co-
berturas vacinais.

A SES esclarece que a vaci-
na está disponível nos postos 
de saúde de todo estado. Con-
forme comunicado do MS, o 
uso temporário será até o dia 
23 de fevereiro de 2023, vi-
sando aumentar a proteção 
contra a doença meningocó-
cica C e evitar a ocorrência 
de surtos. 

“A vacina começa desde 
já e os pais que estão com dú-
vidas se os filhos tomaram 
ou não devem levar o cartão 
de vacinação que o profissio-
nal de saúde avaliará”, afir-
mou a técnica do Núcleo de 
Imunização da SES, Milena 
Vitorino. 

A chefe do Núcleo, Fran-
ciélia Carvalho, explicou que 
a vacina faz  parte do Calen-

dário de Vacinação, e é aplica-
da em crianças menores de 5 
anos, em esquema de duas do-
ses, sendo a primeira aos três 
meses e a segunda aos cinco 
meses, e uma dose de refor-
ço, preferencialmente, aos 12 
meses de idade. “O Progra-
ma Nacional de Imunização – 
PNI, do Ministério da Saúde, 
recomenda que a vacina seja 
ministrada em crianças me-
nores de 5 anos por ser a fai-
xa etária com maior risco de 
adoecimento, contudo, pode 
ser aplicada, de forma bastan-
te tranquila, em crianças aci-
ma de 5 anos, como ocorrerá 

Estado disponibiliza agora, em caráter excepcional, doses para público de 5 a 10 anos e profissionais de saúde

Saúde libera vacina contra meningite
Uso temporário

Medida
Ampliação da 

vacinação contra 
meningite atende 
recomendação do 

Ministério da Saúde

agora nesse uso temporário”, 
garantiu.

Cobertura vacinal 
A meta indicada pelo Mi-

nistério da Saúde para a co-
bertura vacinal é de 95%. Neste 
ano de 2022, até maio, a co-
bertura em menores de 1 ano 
está em 41,29% e de 40,87% em 

crianças de até 1 ano. Já em 
2021, a cobertura registrada 
foi de 68,01% em menores de 
1 ano e de 65,18% em crianças 
de até 1 ano. Em 2020, a cober-

tura vacinal para a meningo-
cócica C (conjugada) na Paraí-
ba, foi de 75,58% em menores 
de 1 ano e de 72,86% em crian-
ças de até 1 ano.

saúde
PMJP lança 
serviço para 
pessoas com 
depressão

Quem sofre com de-
pressão já pode contar 
com um serviço especial 
na rede municipal de Saú-
de de João Pessoa. O aten-
dimento pode ser acessado 
no Centro de Apoio Psicos-
social (Caps) Caminhar, no 
Jardim Cidade Universitá-
ria e foi inaugurado pelo 
prefeito Cícero Lucena, na 
manhã de ontem.

“O Caps já tem essa 
função de atendimen-
to psiquiátrico e psicoló-
gico e agora vamos refor-
çar esse apoio às pessoas 
com depressão, que é algo 
muito presente na socieda-
de. Este é um equipamento 
grande, estruturado, mas 
que pretendemos inclusi-
ve ampliar e reestruturar 
para oferecermos um ser-
viço cada vez melhor”, afir-
mou o prefeito.

O serviço vai funcio-
nar como porta de entrada 
para pessoas com depres-
são. As equipes vão reali-
zar triagens, atendimen-
tos e grupos terapêuticos. 
A triagem acontecerá de 
segunda-feira a sexta-fei-
ra, de 8h às 17h.

“Estamos potenciali-
zando esta ação em favor 
de quem tem depressão. 
É um serviço que começa 
por aqui, mas que vai ser 
ampliado para toda a rede 
de saúde, tanto no Caps 
quanto no ambulatório”, 
explicou a diretora-geral 
do Capes Caminhar, Jana-
ína D'Emery.

Acesso
As equipes vão 

realizar triagens, 
atendimentos e 

grupos terapêuticos

covid-19

CG aplica quinta dose para imunossuprimidos
A Secretaria de Saúde de 

Campina Grande iniciou on-
tem, a aplicação da segunda 
dose de reforço da vacina 
da Covid-19 para as pessoas 
imunossuprimidas, que cor-
responde à quinta dose para 
este público, visto que eles 
recebem as duas primeiras 
doses, uma dose adicional e 
as duas doses de reforço.

Neste primeiro momento, 
a quinta dose é voltada para 
as pessoas imunossuprimi-
das a partir de 50 anos de 
idade e será ampliada para 
as demais faixas etárias gra-
dativamente. 

Deve tomar a quinta dose 
quem tomou a quarta há, no 
mínimo, quatro meses. Os 
locais de vacinação para este 
público nesta segunda-feira 
são o Centro de Saúde Fran-
cisco Pinto, no Centro, e a Po-
liclínica do Catolé.

São consideradas imu-
nossuprimidas as pessoas 
com imunodeficiência pri-
mária grave; realizando 
quimioterapia para câncer; 
transplantados de órgão só-
lido ou de células tronco he-
matopoiéticas (TCTH) em 
uso de drogas imunossu-
pressoras; pessoas vivendo 
com HIV/Aids com CD4 < 
200céls/mm3; uso de corti-
cóides em doses maior que 
20 mg/dia de predinisona, 
ou equivalente, por período 
igual ou maior que 14 dias; 
fazendo uso de drogas mo-
dificadoras da resposta imu-
ne; pacientes em hemodiáli-
se e pacientes com doenças 
imunomediadas inflamató-
rias crônicas.

Além deste público, tam-
bém estão sendo vacinados 
os demais grupos, que são os 
seguintes: primeiras, segun-
das e terceiras doses para 
quem tem a partir de 12 anos 
de idade, com intervalo vari-
ável entre cada dose a depen-
der do imunizante; quartas 
doses para quem tem a par-
tir de 50 anos ou é trabalha-
dor de saúde.

A Agência Estadual de 
Vigilância Sanitária da Pa-
raíba (Agevisa-PB) retomou 
a exigência do uso de más-
caras de funcionários e da 
população em geral nas de-
pendências de seus prédios. 
A medida leva em conside-
ração as aglomerações ju-
ninas e o aumento de ca-
sos de Covid-19 em todo o 
país, além do aumento nos 
casos de doenças gripais. 
Geraldo Moreira, diretor-
geral da instituição, acres-
centou que a exigência do 
uso de máscaras para aces-
so à Agevisa-PB funciona-
rá como forma de proteção 
preventiva de todas as pes-
soas que frequentam dia-
riamente a agência regu-
ladora. 

“Desde que foi criada 
pela Lei nº 7.069, de 12 de 
abril de 2002, até os dias atu-

ais, a Agevisa/PB vem se 
consolidando, não somente 
pelo caráter preventivo, pro-
motor e defensor da saúde 
dos paraibanos, mas tam-
bém por sempre se fazer 
presente na ‘linha de fren-
te’ das ações protetivas da 
sociedade paraibana, como 
no caso da pandemia da Co-
vid-19”, ressaltou.

No anúncio da medida, 
o diretor-geral da institui-
ção ressaltou que os casos 
de Covid-19 que se multipli-
cam pelo país são manifes-
tados de forma leve por con-
ta do avanço da vacinação, 
mas ainda assim a exigên-
cia das máscaras foi aplica-
da por fazer parte da natu-
reza da agência reguladora, 
responsável pela proteção 
da saúde da população pa-
raibana. “Competência esta 
que inclui a prevenção de 
todo e qualquer risco à saú-
de humana, especialmente 
em situações que possam fa-
vorecer a propagação de do-

enças transmissíveis através 
da proximidade das pes-
soas, como é o caso da Co-
vid-19 e das demais doen-
ças respiratórias”, declarou.

A exigência da proteção 
individual para acesso dos 
funcionários e da popula-
ção em geral servirá para a 
sede central, em João Pes-
soa, e nas sedes das Gerên-
cias Técnicas Regionais lo-
calizadas nos municípios de 
Guarabira, Campina Gran-
de, Patos e Sousa.

A Justiça Federal na Pa-
raíba (JFPB) também re-
comendou o uso de más-
caras nas instalações da 
instituição. Em comuni-
cado, a orientação emiti-
da pela direção engloba os 
públicos interno e exter-
no, levando em considera-
ção o aumento das síndro-
mes respiratórias sazonais, 
não especificando apenas a 
contaminação por Covid-19. 
Além da Agevisa-PB e JFPB, 
outras instituições já reco-

mendaram ou passaram a 
exigir o retorno no uso de 
máscaras. 

Também exigiram o Tri-
bunal de Justiça da Para-
íba (TJPB), Tribunal Re-
gional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB), o Instituto Fe-
deral da Paraíba (IFPB) e, 
mais recentemente, a Uni-
versidade Federal de Cam-
pi n a  Gra nde (UFCG). 
A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) vem acompa-
nhando o crescimento de 
casos e, segundo Jhony Be-
zerra, secretário-executivo 
de saúde, poderá voltar a 
orientar o uso de máscaras 
caso a situação epidemio-
lógica se agrave, conforme 
dito ao Jornal A União no 
início da semana. 

A pasta, no entanto, ava-
lia os indicadores de óbitos e 
casos graves, através da ocu-
pação de leitos.  O avanço de 
casos não estão impactando 
nos indicadores de gravida-
de observados.

Agevisa passa a exigir uso de máscaras
Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

Vacina será aplicada para imunossuprimidos a partir dos 50 anos de idade e será ampliada gradativamente para outras faixas etárias

n 

Imunizante 
contra a 
meningite já 
faz parte do 
Calendário 
de Vacinação 
e é aplicada, 
porém apenas 
em crianças 
de até 
5 anos

Objetivo é ampliar a cobertura vacinal contra a meningite e, deste modo, evitar a ocorrência de surtos da doença

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Foto: Codecom/PMCG
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Paraíba

Curtas
Suspeito de agredir o pai é 
preso pela segunda vez

Um homem foi preso após agredir o pai na 
tarde desse sábado (18). O caso foi registrado no 
bairro de Tambiá, em João Pessoa. De acordo com 
o sargento Evaldo, o pronto atendimento realizado 
pela guarnição da PM evitou que o idoso de 69 
fosse morto pelo homem que não teve a identidade 
revelada. O idoso foi socorrido com vários ferimen-
tos. Esta foi a segunda vez que o homem foi preso 
esta semana e conduzido à Central de Polícia. Ele 
teria tentado matar o pai com o uso de uma faca 
na última terça-feira. 

“Constatamos uma sequência de problemas 
nesse caso. A vítima, inclusive, tem um marcapas-
so”, disse o sargento Evaldo. O idoso disse para 
os policiais que seu filho passou a apresentar um 
distúrbio recentemente. A mãe informou que vai 
buscar ajuda para que ele tenha a assistência 
necessária.

Energisa é condenada por 
incêndio em propriedade rural

A Energisa Paraíba foi condenada a pagar a 
importância de R$ 26.120,00, de danos materiais, 
e R$ 3 mil, de danos morais, em decorrência de 
incêndio ocasionado por curto circuito e queda de 
cabo condutor da rede de distribuição de energia 
elétrica numa propriedade rural situada na Fazen-
da Alegria, município de Curral de Cima.

No recurso, a empresa alegou que o autor não 
demonstrou os danos materiais alegados, bem 
como que “não há que se falar em danos morais 
decorrentes de eventuais falhas do serviço de for-
necimento de energia elétrica”.

No julgamento, o desembargador José Ricardo 
Porto observou que o laudo pericial, realizado pelo 
Corpo de Bombeiros, apontou que o incêndio na 
fazenda foi decorrente da queda/rompimento do 
cabo condutor da rede de distribuição de energia 
elétrica sobre a vegetação formada de capim, pro-
duzindo curto-circuito ou arcos elétricos, gerando 
calor necessário para a propagação do fogo.

Condenado pelo crime de 
estupro é preso em Remígio

Um homem de 49 anos, que não teve a identida-
de revelada, condenado a nove anos pelo crime de 
estupro de vulnerável, foi preso no fim de semana, 
pela Polícia Civil da Paraíba. 

A prisão foi realizada por policiais do Grupo 
Tático Especial (GTE) sediado na 12a Delegacia 
Seccional de Polícia Civil (sede em Esperança). 
O preso é natural de Areia, mas foi capturado na 
zona rural de Remígio, onde se encontrava escon-
dido, desde que cometeu o crime no ano de 2017, 
naquele município do Agreste do estado. 

Quando recebeu voz de prisão, o condenado 
ficou surpreso por ter sido localizado. A prisão já 
foi comunicada à justiça.

Veículos roubados são 
recuperados em Esperança

Policiais do Grupo Tático Especial (GTE) sediado 
na 12ª Delegacia Seccional de Polícia Civil recu-
peraram nesse fim de semana, dois veículos com 
registro de furto/roubo. Os veículos da marca VW 
Gol, sendo um na cor preta e o outro de cor branca, 
estavam na zona rural de Esperança.

Os investigadores chegaram até os veículos 
após obterem informações indicando o local onde 
os automóveis estavam. De acordo com o delegado 
seccional Cristiano Santana, nos últimos 12 meses a 
12a Delegacia Seccional já recuperou e entregou aos 
seus proprietários 45 veículos com registros de roubo 
ou furto. “Vamos continuar nosso trabalho para coi-
bir os crimes patrimoniais”, disse Cristiano.
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Este foi um dos veículos recuperados em Esperança

Três suspeitos foram presos, e um deles usava um Fiat Mobi como suporte

Polícia Civil apreende oito 
cabeças de gado furtadas

em juripiranga

O furto de 13 cabeças 
de gado ocorrido na últi-
ma terça-feira (14), em Juri-
piranga, começa a ser des-
vendado pela Polícia Civil 
da Paraíba, em ação con-
junta com a Polícia Rodo-
viária Federal. A Operação 
Cabresto, baseada na inves-
tigação e deflagrada nesse 
sábado (18) prendeu três in-
vestigados e apreendeu oito 
animais furtados.

O primeiro investigado 
foi preso na cidade de Santa 
Rita, onde os policiais encon-
traram o Fiat Mobi utilizado 
como suporte no dia do cri-
me. Já o caminhão baú, usado 
no transporte dos animais, 
foi encontrado no bairro de 
Mangabeira, em João Pessoa, 
onde mais um suspeito rece-
beu voz de prisão.

“Ainda no decorrer da 
operação, nossas equipes fo-

ram até a cidade de Conde, 
no litoral Sul, e apreenderam 
oito animais que estavam en-
tre os 13 furtados em Juripi-
ranga, prendendo mais uma 
pessoa investigada. Foi um 
excelente trabalho do Grupo 
Tático Especial (GTE) de Ita-
baiana, com o apoio da PRF”, 
disse o delegado seccional 
Danilo Orengo.

O grupo preso vai respon-
der por furto qualificado, as-
sociação criminosa e recepta-
ção. A Polícia Civil continua 
investigando ramificações da 
quadrilha. 

Sigilo absoluto
Qualquer informação que 

possa ajudar na localização 
de outros criminosos pode 
ser repassada ao Disque-De-
núncia 197, da Polícia Civil. A 
ligação é absolutamente se-
gura e sigilosa. O gado furtado era transportado em veículo boiadeiro

Foto: Ascom/PCPB

Duas crianças foram en-
contradas trancadas dentro 
de um carro, estacionado pró-
ximo a uma festa, na noite 
deste sábado (18), no muni-
cípio de Rio Tinto, na Paraí-
ba. Com os vidros já emba-
çados, uma das janelas do 
veículo foi quebrada por pes-
soas que teriam ouvido gri-
tos de duas meninas, de 5 e 6 

anos de idade. Os pais delas 
foram presos.

As testemunhas aciona-
ram a Polícia Militar. Ao che-
garem no local, os policiais pe-
diram para os artistas que se 
apresentavam no palco que 
anunciassem que a PM estava 
à procura dos proprietários do 
veículo. Após o anúncio, dois 
homens, de 23 e 25 anos, foram 

até onde as crianças estavam. 
Eles são os pais de cada uma 
delas. Presos em flagrante, os 
homens devem responder por 
abandono de incapaz.

A mãe de uma das crian-
ças também compareceu no 
local e foi levada à Delega-
cia de Mamanguape. A ou-
tra criança foi resgatada pelo 
Conselho Tutelar.

Pais abandonam crianças dentro de veículo
irresponsabilidade

n 

As duas 
meninas, de 
5 e 6 anos, 
ficaram no 
carro e os pais 
foram para 
uma festa

Os dois principais suspei-
tos do assassinato do sargen-
to Francisco Salviano da Sil-
va, de 56 anos, foram mortos 
na troca de tiros com poli-
ciais militares na madruga-
da de ontem. Francisco lin-
domar Alves, de 27 anos e o 
outro conhecido por André 
de Aguiar. Ambos ainda fo-
ram levados para o Hospital 
Regional de Itaporanga, mas 
faleceram antes de receberem 
os primeiros socorros.

Segundo as informações, 
André já havia sido preso em 
uma operação de combate a 
homicídio, inclusive existe 
a suspeita que a prisão teria 

sido feita pelo sargento Sal-
viano. O militar era lotado 
na Companhia Independen-
te da PM, de Piancó. Servia à 
Polícia Militar da Paraíba há 
32 anos e era maestro da Or-
questra Filarmônica de Pian-
có e deixa a esposa e seis fi-
lhos. Francisco Salviano era 
natural da cidade de Igaracy.

Sargento Salviano foi as-
sassinado a tiros, na madru-
gada de domingo (19) durante 
uma vaquejada que se rea-
lizava na cidade de Aguiar, 
Sertão da Paraíba. “Neudi-
nho”, como era conhecido, 
não estava de serviço e te-
ria tentado conter um parti-

cipante do evento que estava 
atirando para o alto e fazen-
do ameaças contra frequen-
tadores da festa. Durante a 
abordagem, outro suspeito se 
aproximou e acertou dois ti-
ros no tórax, um na axila, um 
no braço e outro na perna do 
policial.

Salviano foi socorrido 
para o Hospital Regional de 
Piancó, mas não resistiu a 
gravidade dos ferimentos. Os 
suspeitos de cometer o crime 
conseguiram fugir do local, 
no entanto, na madrugada 
de ontem, denúncia anônima 
informava a localização de 
Francisco lindomar e André.

Suspeitos morrem em confronto com a PM
assassinato de pm

Salviano foi morto a tiros

A Polícia Civil está inves-
tigando o asasssinato de uma 
mulher, identificada por San-
dra, na madrugada de sábado 
(18), na cidade de Pedro Régis, 
litoral Norte da Paraíba.

De acordo com as informa-
ções, Sandra estava dormin-
do em sua residência quando 
teve a casa invadida pelos cri-
minosos que efetuaram vários 
disparos contra ela, em segui-
da fugiram.

De acordo com informa-
ções levadas ao conhecimento 
da polícia, o alvo dos crimino-
sos seria um parente de San-
dra, como não foi encontrado 
em casa, os desconhecidos te-

riam decidido matar a mulher. 

Feminicídio 
Na cidade de Itaporanga, 

F.F.T., conhecido por “Parceiri-
nho”, 27 anos, empreendedor 
digital, foi preso após invadir 
uma indústria têxtil no centro 
da cidade para assassinar a ex-
companheira no trabalho, po-
rém, a suposta vítima que, já 
vinha recebendo ameaças, ao 
perceber a chegada de “Par-
ceirinho”, conseguiu fugir. No 
local, outra mulher, A.A.S., 49 
anos, também funcionária da 
fábrica, foi alvejada por cinco 
disparos e está no Hospital Re-
gional de Patos.

Mulher é assassinada na 
cidade de Pedro Régis

por vingança

A polícia não informou 
a identificação do homem 
que foi morto durante ten-
tativa de assalto, no final 
da manhã de sábado (18), 
no bairro do Bessa, em João 
Pessoa. Segundo informa-
ções, ele teria tentado pra-
ticar um assalto, junto com 
um companheiro, contra 
um policial civil. O suspei-
to estava com uma arma de 
brinquedo, o policial reagiu 
e atirou.

De acordo com informa-
ções do major Bruno, co-
mandante do BEPTur, a du-
pla estava numa moto e o 
policial se encontrava no 

Parque Parayba, praticando 
exercícios quando foi sur-
preendido pela dupla. Hou-
ve troca de tiros e um deles 
caiu morto, enquanto que o 
segundo fugiu na moto e até 
ontem não havia sido locali-
zado. Com o suspeito morto 
foram encontrados um celu-
lar e uma pistola, possivel-
mente simulacro. Ele tam-
bém usava um capacete.

O Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência 
(Samu) chegou a ser acio-
nado, mas apenas constatou 
o óbito. A Polícia Militar es-
teve no local preservando o 
cenário da ocorrência.

Tentativa de assalto 
termina com morte

sem identificação
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Com as chuvas que caí-
ram na madrugada dessa se-
gunda-feira, algumas ruas  
de João Pessoa ficaram ala-
gadas, no bairro do Valen-
tina de Figueiredo, dificul-
tando ainda mais o tráfego 
de carros e pedestres, devi-
do ao acúmulo de água nas 
ruas e nos bueiros.  Ontem,  a 
Agência Executiva de Gestão 
de Águas (Aesa) divulgou 
nota alertando sobre o esta-
do de atenção por 12 horas, 
para as regiões Leste, Brejo e 
Litoral da Paraíba, com rela-
ção às possibilidades de chu-
vas com intensidade de mo-
derada à fraca.

Na Rua Radialista Hilton 
Junior, também no Valenti-
na, os transeuntes atravessa-
vam o trecho com dificulda-
de, se desviando das poças. 
“Em dia de chuva, fica mais 
difícil para quem pega ôni-

Moradores reclamam dos transtornos recorrentes e das dificuldades que precisam enfrentar, seja a pé ou de carro

Chuvas alagam ruas do Valentina
situação precária

Em alerta
João Pessoa possui 
45 áreas de risco, 
entre elas estão as 

ribeirinhas, barreiras 
e encostas

n 

Motoristas 
e pedestres 
tiveram 
dificuldades 
para enfrentar  
ruas alagadas 
do bairro, 
ontem

Mayra Santos 
mayraalvessantos@hotmail.com

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pedras de Fogo - PB
Rua Fernando Cabral, 84 – Centro – Pedras de Fogo/PB

CNPJ: 09.060.302/0001-20
ELEIÇÕES SINDICAIS

AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizada eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pedras de Fogo, no dia 07 de 

agosto de 2022, no período das 08:00h às 16:00h, na Rua Fernando Cabral, 84 - Centro- Pedras de 
Fogo/PB e na Escola Municipal Maria da Conceição (zona rural), para composição da Diretoria, Con-
selho Fiscal e Delegados Representantes e respectivos suplentes junto ao Conselho da Federação 
dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da Paraíba – FETAG-PB. 
O registro de chapas deverá ser apresentado à Secretaria da Entidade, no horário de 07:00h as 
16:00h, no período de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste Aviso em Jornal. O Edital de 
convocação encontra-se afixado na Sede do Sindicato, no Cartório de Registro de Imóveis, na Casa 
do Empreendedor e na Escola Municipal Maria da Conceição (zona rural). 

Pedras de Fogo - PB, 21 de junho de 2022.
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO

Presidente

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Belém do Brejo do Cruz - PB
Rua Pedro Garcia de Oliveira, 50 – Belém do Brejo do Cruz – PB. CEP: 58.895-000

CNPJ: 08.920.100/0001-48
ELEIÇÕES SINDICAIS

AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizada eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Belém do Brejo do Cruz, no 

dia 18 de agosto de 2022, no período das 08:00h às 16:00h, na sede do Sindicato, situada à Rua 
Pedro Garcia de Oliveira, 50 – Centro – Belém do Brejo do Cruz - PB, para composição da Dire-
toria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes e respectivos suplentes junto ao Conselho da 
Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da Paraíba 
- FETAG-PB. O registro de chapas deverá ser apresentado à Secretaria da Entidade, no horário 
07:30 as 11:30h e de 14:00 as 17:00h, no período de 15 (quinze) dias, a contar da publicação deste 
Aviso em Jornal. O Edital de Convocação encontra-se afixado na Sede do Sindicato, na Prefeitura, 
na EMATER e nos Correios.

Belém do Brejo do Cruz - PB, 21 de junho de 2022.
MANOEL BARBOSA DE LIRA

Presidente

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ n° 09.012.493/0001-54, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, torna púbico que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, 
Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Autorização Ambiental para Impermeabilização de parede e 
construção de calçada externa da Escola Maria das Graças Carlos Rezende, situada no bairro do 
Jardim América, Cabedelo/PB. (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, LAI = LIA: 290/2021 = PROC.: 20-9069 = AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABAS-
TECIMENTO DE ÁGUA DA GRANDE JOÃO PESSOA - PB C/ CAPTAÇÃO = IT:41.551.157,28 = 
AC: 400,40M² = NE: 250. Processo: 2022-002151/TEC/LAI-0005.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, RLI = LI Nº1450/2021 = Nº 2020-011585 = IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA DE 
ÁGUA TRATADA = ÁREA: 3400M = NE: 5 = L/AT:MUNICÍPIO DE ITAPORANGA – PB. Processo: 
2022-002108/TEC/LI-8475.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, RLI = LI Nº1765/2021 = Nº2021-005692 = IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA = ÁREA: 308,3M² = NE: 15 = L/AT: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE 
CAIANA – PB. Processo: 2022-002109/TEC/LI-8476.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, RLI = IMPLANTAÇÃO DO SAA DA CIDADE DE SANTA INÊS = AC: 40m² = IT: 
2.191.000,00 = NE: 10 = L/ATV: SANTA INÊS/PB. Processo: 2022-002115/TEC/LI-8478.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, RLI = LI Nº 91/2020 = Nº 2020-002621 = REFORÇO, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO 
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA = ÁREA: 400M² = NE: 20 = L/AT: MUNICÍPIO DE 
MATA LIMPA –PB. Processo: 2022-002116/TEC/LI-8479.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, RLI = AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CAJA-
ZEIRAS = COMPRIMENTO: 47km = IT: 4.885.761,53 = NE: 9 = L/ATV: CAJAZEIRAS/PB. Processo: 
2022-002119/TEC/LI-8480.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, LO = LI Nº1589/2021 = Nº 2021-005705 = IMPLANTAÇÃO DO SAA PARA 
ABASTECIMENTO = ÁREA: 40M² = NE: 10 = L/AT: MUNICÍPIO DE MULUNGU – PB. Processo: 
2022-002120/TEC/LO-3919.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 1424/2022, em João Pessoa, 13 de Junho de 
2022 - Prazo 180 dias, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO = MUNICIPIO: 
NATUBA, UMBUZEIRO E SANTA CECÍLIA - UF: PB. Processo: 2021-009511/TEC/LI-8264. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 1425/2022, em João Pessoa, 13 de Junho de 2022 - 
Prazo 730 dias, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CIDADE VERDE, 
MANGABEIRA = MUNICIPIO: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2022-001304/TEC/LI-8399. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Li-
cença de Instalação Nº 1457/2022, em João Pessoa, 15 de Junho de 2022 - Prazo 730 dias, IMPLAN-
TAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR INTEGRADO EMERGENCIAL DO BREJO = MUNICIPIO: ESPE-
RANÇA, REMIGIO, ARARA, MONTADAS E AREIAL - UF: PB. Processo: 2022-001482/TEC/LI-8418. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 1380/2022, em João Pessoa, 9 
de Junho de 2022 - Prazo 730 dias, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA = MUNICIPIO: CAJAZEIRAS - UF: PB. Processo: 2022-001560/TEC/LI-8428. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 1423/2022, em João Pessoa, 13 
de Junho de 2022 - Prazo 365 dias, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA = MUNICIPIO: SÃO BENTO - UF: PB. Processo: 2022-000646/TEC/LI-8340. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 1373/2022, em João Pessoa, 9 de Junho de 
2022 - Prazo 730 dias, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO LOTEAMENTO ORQUI-
DEAS DO SUL = MUNICIPIO: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2021-008566/TEC/LO-3168. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF 
Nº 09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 1374/2022, em João 
Pessoa, 9 de Junho de 2022 - Prazo 730 dias, SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA = MUNICIPIO: LUCENA - UF: PB. Processo: 2021-008631/TEC/LO-3191. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 1377/2022, em João Pessoa, 9 de Junho de 
2022 - Prazo 730 dias, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RESIDENCIAL ES-
PERANZA = MUNICIPIO: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2021-008593/TEC/LO-3180. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 1371/2022, em João Pessoa, 9 de Junho 
de 2022 - Prazo 730 dias, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO LOTEAMENTO 
PARQUE VERDE = MUNICIPIO: MARI - UF: PB. Processo: 2021-008490/TEC/LO-3144. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF 
Nº 09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 1426/2022, em João 
Pessoa, 13 de Junho de 2022 - Prazo 1825 dias, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANI-
TÁRIO = MUNICIPIO: GUARABIRA - UF: PB. Processo: 2022-000173/TEC/LO-3504. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 1411/2022, em João Pessoa, 10 de 
Junho de 2022 - Prazo 730 dias, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA = MUNI-
CIPIO: CRUZ DO ESPÍRITO SANTO - UF: PB. Processo: 2021-009495/TEC/LO-3388. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença 
de Operação Nº 1376/2022, em João Pessoa, 9 de Junho de 2022 - Prazo 1825 dias, SISTEMA DE ABAS-
TECIMENTO DE ÁGUA = MUNICIPIO: TAPEROÁ - UF: PB. Processo: 2021-008734/TEC/LO-0026. 

A Sra. LARISSA LEONIA B. DE ANDRADE ALBUQUERQUE, CPF 025.500.234-39, torna público que 
requereu da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO - LI, para construção de imóvel residencial unifamiliar, localizado na Via Litorânea, Lote 
03, Quadra D, Condomínio Ponta de Campina, Ponta de Campina – Cabedelo/PB. CEP 58101-605.
(Conforme Resolução CONAMA nº 006 de 24/01/1986) 

ADRIANO AMOROM PINHEIRO, CPF: 441.662.304-68, torna público que requereu a SEMAPA – Se-
cretaria D Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Ambiental para construção de 
uma unidade familiar, situado no endereço Rua Manoel da Nobrega Filho – Condomínio Residencial 
Atlante Ville – Quadra 01 – Lote 16 – Bairro Intermares - Cabedelo – PB.

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE – SENAT

UNIDADE DN Nº 129
ATO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

ATO CONCORRÊNCIA Nº 0005/2022
O Serviço Social do Transporte – SEST e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 

– SENAT tornam público a homologação e adjudicação da concorrência nº 0005/2022, cujo objeto 
é selecionar e contratar empresa especializada na prestação de serviços de atualização do laudo 
técnico das condições ambientais do trabalho – LTCAT, para atender a demanda da Unidade Ope-
racional DN-129 do SEST SENAT”, em favor do SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI –  no 
valor anual total de R$ 3.200,00 (CNPJ: 03.775.655/0001-20).

José Carlos da Conceição Junior
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAI-
BA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/
CPF Nº 09.123.654/0001-87 Torna pú-
blico que a SUDEMA - Superintendên-
cia de Administração do Meio Ambiente 
emitiu a Licença de Regularização e 
Operação Nº 1372/2022, em João Pes-
soa, 9 de Junho de 2022 - Prazo 730 
dias, SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA = MUNICIPIO: CAAPORÃ - 
UF: PB. Processo: 2021-003361/TEC/
LRO-2703.

bus, porque  precisa se deslo-
car para outro ponto que não 
esteja alagado ”, disse Adria-
no de Andrade, 45, morador 
do Valentina.  

Dono de uma oficina no 
mesmo bairro, Edilson Viei-
ra, 44, contou que a situação 
é precária há anos. “É uma 
luta passar por aqui todos os 
dias. Sempre venho socorrer 
o pessoal que fica com o car-
ro atolado no tempo de chu-
va”, ressaltou. 

Já Gerlane da Silva, 42, 
disse que sente indignação 

diante desse cenário. “Os im-
postos são pagos justamen-
te para calçar as ruas e cal-
çadas  para dar condições de 
pedestres e carros trafega-
rem em segurança, é pra ser 
feito e refeito com qualidade” 
e acrescentou ainda que “até 
rampas foram feitas pelos 
moradores na frente de casa 
para impedir que a água en-
tre nas residências”.

Áreas de risco
A cidade de João Pessoa 

possui 45 áreas de risco, en-
tre elas estão as ribeirinhas, 
barreiras e encostas. Com as 
fortes chuvas que caíram re-
centemente, essas áreas fi-
caram em alerta, devido aos 
riscos e vulnerabilidade des-
sa região. 

Apesar do alerta, segun-
do o  coordenador da Defesa 
Civil, coronel Kelson Chaves, 
não há risco iminente. “Está 
tudo tranquilo, não ocorreu 
nada de anormal e os índi-
ces de chuva estão dentro 

das previsões”. Ele disse ain-
da que a Defesa Civil segue 
trabalhando, fazendo visto-
rias nas regiões de risco, com 
a finalidade de averiguar a si-
tuação e garantir a segurança 
da população. 

Plantão 
 A coordenadoria da Defe-

sa Civil de João Pessoa dispo-
nibiliza um plantão 24h para 
dar assistência à população 
que vive nas áreas de risco 
de deslizamento. Central de 

Operações: 0800 285 9020 / 
(83) 9. 8831-6885. 

De acordo com a Supe-
rintendência Executiva de 
Mobilidade Urbana de João 
Pessoa, (Semob-JP), também 
não houve ocorrências rela-
cionadas às chuvas, estando 
o trânsito dentro da norma-
lidade. Caso ocorra algum 
transtorno ou acidente, a Se-
mob-JP disponibiliza os te-
lefones 118 e o WhatsApp 9 
8706-2134 para texto e fotos. A 
população pode consultar in-

formações sobre ocorrências 
de trânsito na capital nas re-
des sociais oficiais da Semob-
JP (@semobjp – Instagram e 
@transitosemobjp – Twitter).

Previsão do tempo 
De acordo com Institu-

to Nacional de Meteorologia 
(Inmet), a previsão do tempo 
para hoje, em João Pessoa, é 
de 23º, a mínima e 30º, a máxi-
ma, com muitas nuvens e chu-
vas isoladas e com perspecti-
va de chuva para a semana. 

Inverno começa hoje, e agosto será o mês mais frio na PB
clima

Foto: Roberto Guedes

O inverno começa oficial-
mente hoje, às 6h14, e termina 
no dia 22 de setembro. Como a 
Paraíba está na região Nordes-
te, não há grandes variações 
climáticas. Apesar da tempe-
ratura diminuir, no estado, em 
níveis modestos nessa estação, 
o mês de agosto é considerado 
o mais frio na Paraíba, segun-
do a Agência Executiva de Ges-
tão das Águas (Aesa).

No inverno, os dias são 

mais curtos e noites mais lon-
gas. A meteorologista do Insti-
tuto Nacional de Meteorologia 
(Inmet), Morgana Almeida, ex-
plica a ocorrência desse fenô-
meno: “No inverno, a quanti-
dade de radiação que atinge o 
Hemisfério Sul é menor. Esse 
fator, somado à atuação even-
tual de algumas massas de ar 
frio (de maior intensidade), fa-
vorece as menores temperatu-
ras do ar. Os ventos também 
ficam mais fortes, contribuin-
do para a sensação de frio”, ex-
plicou. 

No Sertão paraibano, a tem-

peratura máxima deve che-
gar a 30ºC; no Litoral em torno 
de 28°C; no Cariri/Curimataú 
pode chegar a 15° C e no Brejo/
Agreste a temperatura mínima 
deverá ser 16°C. A meteorolo-
gista da Aesa, Marle Bandeira, 
explica que o período chuvoso, 
no Litoral, Agreste e Brejo pa-
raibanos coincide com as esta-
ções do outono e inverno. “O 
período chuvoso na faixa Leste 
ocorre até o mês de julho, mas 
isso não impossibilita a ocor-
rência de chuvas pontuais. Já 
no Sertão, esse período é de fe-
vereiro a maio”, afirmou.

A menor temperatura 
no mês de junho até hoje, foi 
17,7°C, em Monteiro, no dia 7 
de junho. “As temperaturas 
mínimas devem acontecer de 
madrugada”, complementou 
Marle.

Propício para alergias
Basta um ambiente empo-

eirado para pessoas com doen-
ças respiratórias começarem 
a sessão de espirros. Roupas 
guardadas e mudanças climá-
ticas também são um gatilho 
para a crise alérgica. A chega-
da das chuvas e aumento da 

umidade também é motivo 
de alerta.

Segundo especialistas, a 
combinação do frio com a bai-
xa umidade do ar favorece as 
doenças de inverno. Arejar os 
ambientes ajuda a reduzir a 
proliferação de microorganis-
mos, que favorecem as infec-
ções pelo nariz e também pela 
boca.

A pediatra, alergista e imu-
nologista Adriana Serafim 
alerta que há um maior de-
sencadeamento de algumas 
alergias respiratórias no inver-
no. “Os ambientes começam a 

apresentar mofos e bolores e 
isso é uma das grandes cau-
sas de alergia”. A especialis-
ta pontua também o aumento 
no número de casos de gripes 
e resfriados que se intensificam 
nesse período. 

Rinite, bronquite e asma 
alérgica são algumas das do-
enças mais comuns no inver-
no e, para evitá-las, é neces-
sário tomar alguns cuidados. 
“Devemos manter o ambiente 
organizado, sem mofos, áca-
ros e bolores. Ingerir frutas cí-
tricas também ajuda a aumen-
tar a imunidade”, aconselhou.
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Ele faz das letras, 
a sua tribuna
Hoje, em plena 
atividade, Gonzaga 
Rodrigues, um dos 
mais importantes 
jornalistas e 
cronistas da 
Paraíba, completa 
89 anos de idade 
com novo livro à 
vista e homenagens 
da APL e IHGP

IHGP entregará 
o título de Sócio 

Benemérito a 
Gonzaga no dia 8 de 

julho, a partir das 
10h, na sede da APL, 

em sessão conjunta de 
ambas as entidades

Considerado mestre da crô-
nica, o jornalista e escritor 
paraibano Gonzaga Ro-
drigues comemora, hoje, 

o aniversário de 89 anos. “Não de-
pendeu de mim chegar a essa ida-
de, mas, para mim, valeu a pena, 
pois tem sido muito importante che-
gar até aqui com dignidade. Recebo 
com humildade e gratidão essa ida-
de”, confessou ele, que continua ati-
vo, publicando seus textos no Jornal 
A União. Em clima de celebra-
ção, alguns dos amigos 
desse intelectual, que 
ocupa a Cadeira 37 
da Academia Pa-
raibana de Le-
tras (APL), des-
tacaram sua 
i mpor tâ nc ia 
não apenas para 
o jornalismo, mas 
também para a cul-
tura. Como re-
f lexo dessa 
atuação, o 
Instituto 
Históri-
co e Geo-
gráfico Paraibano entre-
gará o título de Sócio Benemérito 
a Gonzaga no dia 8 de julho, a par-
tir das 10h, na sede da APL, em ses-
são conjunta de ambas as entidades. 
No mesmo mês, mas em data ainda 
a ser definida, está previsto o lança-
mento, na Livraria do Luiz, em João 
Pessoa, da antologia de crônicas de 
Gonzaga, Com os olhos no chão, edi-
tada por Juca Pontes.

“Gonzaga chega aos 89 anos. O 
menino que fugiu de Alagoa Nova 
em busca de novos horizontes en-
controu, nas páginas dos jornais, o 
cenário de seus sonhos. Consagra-
do como o cronista desta cidade de 
Nossa Senhora das Neves, fez das 
letras a sua tribuna. Conviver com 
Gonzaga Rodrigues é um cons-
tante aprendizado. Cordato, ami-
go dos seus amigos, sempre tem 
algo a acrescentar ao nosso conhe-
cimento, pois, mesmo com a vista já 
cansada, não larga o livro, que pre-
fere em papel e tinta. É esse cheiro 
de jornal, que não sai de suas nari-
nas, desde o tempo das linotipos 
das oficinas de A União, que ain-
da hoje o faz mergulhar nas pá-
ginas dos livros impressos. Quei-
ra Deus que possamos nos deliciar 
ainda por muito tempo com a sua 

companhia. Em nome da Acade-
mia Paraibana de Letras, que in-
tegra e já a presidiu, transmito ao 
aniversariante um grande abraço 
de todos os seus confrades e con-
freiras”, disse o presidente da APL, 
Ramalho Leite. 

O gestor da APL informou que 
a ideia de conferir o título a Gon-
zaga Rodrigues lhe surgiu quando 
ocupava a presidência do Instituto 
Histórico e Geográfico Paraibano, 
no ano passado. Já o atual presiden-
te do IHGP, Jean Patrício,  comen-
tou que, sobre Gonzaga Rodrigues, 
“tudo que disser será pouco para 
enaltecer seu trabalho de escritor 
e homem público. Gostaria, entre-
tanto, como jurista e historiador”, 
prosseguiu ele, “ressaltar a sua par-
ticipação no documentário O Ho-
mem de Areia, de Vladimir Carva-
lho, que traça um perfil do ministro 
José Américo e se tornou um clás-
sico do cinema moderno e da his-
toriografia brasileira”.

Juca Pontes informou que lan-
çará Com os olhos no chão pelo selo 
MVC/Forma. “Será uma seleção 
das crônicas de Gonzaga Rodri-
gues que ele mais gosta e publi-
cou em vários jornais, ao longo 
dos anos. Gonzaga é o nosso mes-
tre maior da crônica e do jornalis-

mo paraibano. É ele quem aponta os 
caminhos e é nosso parâmetro per-
manente, principalmente na cul-
tura paraibana. Tem um texto pri-
moroso. E, como pessoa, é um ser 
humano fabuloso, que conversa de 
forma serena e carinhosa. Nós só 
temos a aprender muito com ele”, 
afirmou Juca Pontes.

Contemporâneo do aniversa-
riante, o jornalista Agnaldo Almei-
da também ressaltou a importância 
de Gonzaga. “Além de um grande 
ser humano, é uma pessoa muito 

agradável e solidária. Ele é e foi um 
professor, pois era quem tinha be-
líssimas sacadas na paginação, dia-
gramação, titulação dos jornais. É 
uma grande referência para o jor-
nalismo paraibano e acredito que, 
com seu talento enorme, se tivesse 
migrado para o eixo Rio de Janeiro 
- São Paulo teria obtido o mesmo su-
cesso. Suas crônicas são fora de sé-
rie, com estilo bacana, com ironia e 
sátira. É um prazer tê-lo como ami-
go”, disse ele.

Integrante da APL, onde ocupa 
a Cadeira 31, a professora Ângela 
Bezerra de Castro lembrou já ter 
elogiado o trabalho de Gonzaga. 
“Admiro demais como cronista. 
Já escrevi sobre toda a minha ami-
zade que está registrada em textos 
que fiz e, em um dos textos, falei 
sobre o fato de que Gonzaga tem 
o regionalismo de José Américo, a 
ironia de Lima Barreto, a visão so-
cial de Graciliano Ramos e a sim-
plicidade e a beleza de José Lins 
do Rego. É um expoente da crôni-
ca paraibana e, como jornalista, é 
tudo de bom. E, como pessoa, além 
de tudo, Gonzaga é um amigo ex-
tremado, que não falta a outro ami-
go. Essa é uma qualidade suprema. 
E também é exemplo de vida, de 
resistência, de participação. Ele é 

um 
dos meus maiores e melhores 
amigos”, confessou ela.

“Quando Gonzaga Rodrigues 
completa 89 anos de idade, nossas 
atenções se voltam para o jorna-
lista que procurou o coroamento 
da crônica. Escritor que trouxe li-
rismo e beleza à crônica. Crônica 
que trata como arte literária. Não 
integra o grupo de grandes cro-
nistas mais conhecidos do Brasil 
é porque desejou ficar na Paraíba. 
Quando se construir o memorial 
da crônica paraibana, Gonzaga 
terá lugar de destaque”, declarou 
o jornalista, cronista e diácono 
José Nunes, que ocupa a Cadeira 
12 do IHGP. “Ele tem feito da vida 
uma sinfonia a partir das paisa-
gens de Alagoa Nova, em meio a 
aragem espalhada pelas ensea-
das e várzeas da sua região. Um 
homem alegre que carrega o riso 
como alimento à vida. Conheço 
Gonzaga há mais de 40 anos e tes-
temunhamos, nos gestos por ele, 
praticados a presença do homem 
preocupado com o bem-estar co-
letivo. Numa perspectiva cristã, é 
capaz de assumir o sacrifício pe-
los outros, sem que a mão direita 
veja o que a esquerda faz”.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br
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Antologia
‘Com os olhos no chão’ 
será uma seleção das 
crônicas que Gonzaga 

mais gosta e que ele 
publicou em vários 

jornais, ao longo dos 
anos, inclusive n’A União
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Cultura

Colunista colaborador

Brasileiros sempre gostaram de respeitar os 
códigos, resoluções e instruções normativas, 
expedidas por governos e similares, embora 

não gostem das regras que expressam proibições 
relativas a lazer, bebidas e cigarros. O Código 
de Trânsito Brasileiro é um deles que, ao lado 
da “Lei Seca”, procuram manter a ordem nas 
estradas e ruas congestionadas desse país. E é 
observado por todos que o nosso presidente da 
República adora pilotar motos, aparelhos de jet 
ski e, também, desfilar em vistosas montarias. Fico 
pensando na agonia por que passam servidores e 
seguranças ao tentar manter a integridade física 
da nossa autoridade maior!

Na semana que passou li, na plataforma UOL 
Notícias, um interessante e bem-humorado artigo, 
de autoria da jornalista Paula Gama, cujo título 
era: Como seria o código de trânsito brasileiro se 
fosse escrito por Bolsonaro. Segundo a articulista, 
realmente, desde que chegou à Presidência, 
Jair Bolsonaro (PL) fez diversas propostas de 
alterações no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 
Também travou uma verdadeira briga contra a 
chamada “indústria da multa” e foi visto repetidas 
vezes cometendo infrações de trânsito, seja na 
água, na terra ou no ar.

E o artigo aponta que a relação do mandatário 
com as normas deixa claro que, se ele pudesse, 
escreveria um CTB completamente diferente do que 
temos hoje. Provavelmente, a primeira medida de 
Bolsonaro como redator de um Código de Trânsito 
seria eliminar os radares de velocidade. Essa foi 
uma de suas primeiras investidas quando assumiu 
o poder, chegando ele a afirmar que reduziu o 
número de radares móveis nas estradas brasileiras 
de oito para dois mil. E sabem que até fiquei 
satisfeito quando, em abril de 2019, o presidente 
chegou a dizer que radares são caça-níqueis? 
Talvez porque eu seja um contumaz infrator nas 
estradas federais!

CNH precisa de validade? Uma das conquistas 
do governo Bolsonaro, quando o assunto é trânsito, 
foi o aumento da validade da Carteira Nacional 
de Trânsito de cinco para 10 anos. No entanto, é 
bem possível que, no entendimento do presidente, 
a CNH não deva ter validade, tendo em vista que o 
próprio circulava, em fevereiro de 2020,pelas ruas 
brasileiras, com o documento vencido.

Outra infração gravíssima recorrente para o 
presidente (e que talvez constasse do código dele) 
é “andar de moto sem capacete, com capacete 
irregular ou com a viseira levantada”. Por inúmeras 
vezes Bolsonaro participou de “motociatas” sem o 
uso do equipamento de segurança e até mesmo 
levando outras pessoas sem capacete no carona.

E a jornalista pontua que “se o presidente tivesse 
sido multado todas as vezes em que dirigiu uma 
moto de forma irregular nos últimos anos, já teria 40 
pontos na CNH e R$ 1.512 em multas.

Uma outra mudança necessária para o CTB do 
mandatário seria mais uma extensão no número 
de pontos, necessário para não perder o direito de 
dirigir. Que tal 80? E se os exames toxicológicos 
para motoristas profissionais fossem abolidos? 
Em junho de 2019, o presidente Jair Bolsonaro 
entregou à Câmara dos Deputados uma proposta 
para revogar a exigência de exames toxicológicos 
regulares para motoristas de caminhões, ônibus e 
vans. O texto não foi à frente, mas se ele estivesse 
escrevendo o próprio CTB, os infratores seriam 
premiados...

Na mesma proposta acima citada, o presidente 
tinha a intenção de manter apenas em vias de 
faixa simples a obrigatoriedade de rodar com o 
farol baixo em rodovias, seja durante o dia ou ao 
trafegar em túneis, bem como sob chuva, neblina e 
cerração. Além disso, pretendia alterar a natureza 
da infração, que hoje é média, para infração leve. 
E, com certeza, iria mexer na legislação que regula 
as cadeirinhas para crianças. Ele já demonstrou 
a intenção de pôr fim à multa por levar crianças 
fora da cadeirinha, transformando apenas em uma 
advertência, porém acrescentando três pontos no 
prontuário da CNH. Questionado sobre o assunto, 
ele disse que “se tem algo para que o seu filho 
fique protegido, nem precisava de lei”.

Nós, pais e avós, sabemos que, atualmente, 
levar crianças fora das regras é uma infração 
gravíssima, com multa de R$ 293,47 e retenção 
do veículo até a regularização. E, sabemos que 
também que a intenção da jornalista Paula Gama 
foi fazer humor. Por outro lado, é de conhecimento 
de todos os brasileiros que o capitão presidente, 
se pudesse, levava seu governo só na brincadeira, 
afinal, ele sempre reclama que “trabalha muito”. 
Só assim, com o seu novo código, os agentes de 
trânsito e os policiais rodoviários passariam a 
trabalhar bem menos...

Fernando 
  Vasconcelos

Bolsonaro e o
Cód. de Trânsito

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Artigo Audaci Junior* 
audaciaunião@gmail.com

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

Bruno & Dom
Quem constrói um legado 

não morre. É semente. Nós se-
remos floresta.

(Adriana Carranca)

Uma semana de horror e 
barbárie. Assim como todo o 
Brasil, também chorei em cho-
que com essa tragédia anun-
ciada. Choro. Insônia. Ânsia. 
O sangue na floresta! Uma dor. 
Uma dilaceração. Uma indig-
nação e uma vergonha por ter-
mos um desgoverno que des-
mantela, que aniquila e que 
desdenha da dor do Brasil e dos 
brasileiros. Num desrespeito 
criminoso em relação a esses 
dois heróis da Amazônia, bru-
talmente assassinados – Bruno 
Pereira e Dom Phillips. 

Uma “pequena” amostra 
da violência e assassinatos - 
Pedro Teixeira, Margarida Al-
ves, Chico Mendes, Eldorado 
dos Carajás, Dorothy Stang, 
Marielle, Anderson Gomes, 
Maxciel, Bruno Pereira, Dom 
Phillips e mais 22 pessoas as-
sassinadas só em 2022.

”Se eu assumir (a presidên-
cia do Brasil) não terá mais um 
centímetro para terra indíge-
na”. Dourados (MS) – 8/2/2018. 
“Os índios não falam nossa 
língua, não têm dinheiro, não 
têm cultura. São povos nativos. 
Como eles conseguem ter 3% 
do território nacional?” Campo 
Grande News 22/4/2015.

“Malvisto esse Inglês, am-
bos, os dois”; sem nomes; 
aventura; excursão; “Amazo-
nia é do Brasil e não de vocês!” 

Silêncio abismal; escárnio; lu-
gar de fala do garimpeiro; 
atraso nas investigações; men-
tiras deslavadas.

Com essas declarações de 
um presidente da República, 
nenhum mistério é tão miste-
rioso assim. Um quebra-cabe-
ça que sabemos montar. Sin-
to dificuldade de articular as 
ideias. Tudo me vem também 
como um tiro. Ou muitos. Vá-
rios. No meu coração. Morre-
mos todos um pouco: passar 
a boiada! Desaparecidos. Fu-
nai. Vale do Javari. The Guar-
dian. Material orgânico. Bom-
ba para asma. Mochila. Tênis. 
Polícia Federal. Indígenas. 
“Remanescentes humanos”. 
Perícia. Oseney. Amarildo. 
Pelado. Churrasco. Jefferson. 
Ameaças de mortes. Mortes 
anunciadas. Corpos esquar-
tejados. Comunidades Ribei-
rinhas. São Rafael. Atalaia do 
Norte. Vestígios. Um barco 
desgovernado. Floresta. Rio. 
Ameaças. Univaja (Organi-
zações Indígenas do Vale do 
Javari. Indígenas isolados. 
Garimpo. Grileiros. Pesca e 
caça ilegais. Madeira. Tráfi-
co de Drogas. Rio Itaquaí. Ir-
regularidades. Crimes. Esta-
do de Exceção. Boris Johnson 
profundamente preocupado.
Estado paralelo. Abandono. 
Crime. Cartel. Soberania Na-
cional. Demarcação das ter-
ras indígenas.Afrouxamento 
deliberados. Fronteira. Terri-
tório. “Tá Avisado. Melhor se 
aprontarem!” Assassinos. Ex-

termínio. Brasil, quarto país 
que mais mata defensores dos 
Direitos Humanos. Política 
que promove ataques à legis-
lação ambiental. Narcotráfico. 
Quadrilhas. Tiros. Barbárie. 
Fragmentos corpos. Espin-
gardas de caça. Acuados. 
Um barco submerso cheio de 
areia. Encontrado. Caixões. 
Corações dilacerados.

Bruno Pereira, servidor 
público exemplar indigenista 
respeitado. Bruno, a mãe arara 
da canção do ritual da Ayah-
uasca dos Kanamari. Um San-
to branco, alto e barbudo. Uma 
música sagrada. Demitido da 
Funai por fazer o seu traba-
lho. Desbaratou o garimpo 
ilegal. Destruiu balsas. Bru-
no cantando com os indígenas 
no rio. Bruno brincando com 
os povos isolados. Bruno fa-
lando as suas línguas. Bruno 
lutando pela proteção desses 
povos. Bruno acuado. Assassi-
nado. Esquartejado. Afunda-
do. Escondido. Seus espíritos 
passeando pela floresta. Au-
toridades ausentes. Silêncio. 
Silêncio. Nenhuma palavra. 
Nenhuma atualização. Ne-
nhum pedido de desculpas. 
Nenhuma empatia. Nenhu-
ma solidariedade. Indígenas 
não presentes na coletiva de 
imprensa. Indígenas esque-
cidos. Apagamento histórico. 
Desmonte. Jandiatuba, Curu-
cá, Ituí. Operação Korubo.

Dom Phillips. Jornalista 
apaixonado. Segundo a sua 
amiga jornalista Sylvia Colom-

bo, curioso, há 15 anos desbra-
vando o Brasil – do rock, do 
funk, das comidas, do fute-
bol, da música, da periferia do 
Rio, do samba e finalmente da 
Amazônia. Sim inglês. Educa-
do. Comprometido. Bem visto. 
Sempre. Querido. “Amazônia 
sua linda!”

Um canto na floresta. 
Um canto que lotou as pá-
ginas do Instagram e Face-
book. Uma dor dilacerante. 
Um país que sangra. Os bra-
sileiros solidários sangram.  
Choram. Alessandra, Bea-
triz, nossa solidariedade e 
nossos sentimentos.

“Agora podemos levá-los 
para casa e nos despedir com 
amor.”

Obrigada, Bruno e Dom. 
Pela continuação das investi-
gações. Justiça!

“Sinto dificuldade 
de articular as 
ideias. Tudo me 
vem também 
como um tiro. 
Ou muitos. 
Vários. No meu 
coração.

Caindo para cima
“Olá, tudo em cima?” “Atualmente 

está um peso, não?” “Tempos difíceis.”
Antes de ler Ersin Karabulut, essas ex-

pressões corriqueiras até faziam sentido. 
Hoje fazem mais ainda, se não convive-
rem dentro dos “exercícios de realidade” 
do quadrinista turco, que foi revelado ao 
Brasil em uma dramática e inquietante 
capa de Contos Ordinários de uma Socieda-
de Resignada (Comix Zone, 80 páginas), co-
letânea lançada no ano passado que apre-
sentou Karabulut para o Brasil. Ali, todos 
caíam “para baixo”, pelo perdão do pleo-
nasmo. Em primeiro, plano, no telhado 
de um prédio, uma família: a filhinha pe-
quena, o pai de mão dadas dando o pri-
meiro passo para a queda livre e a mãe – 
a única que olha para trás sem temer virar 
uma estátua de sal, “quebrando a quarta 
parede” e nos olhando com uma expres-
são meio que diz: “Não queria fazer isso! 
Mas não tenho mais o que fazer…”

A gravidade – do impacto físico e da 
situação – pegou o leitor no contrapé e eis 
o nosso primeiro tombo. O segundo tom-
bo veio agora, com Até aqui tudo ia bem… 
(Comix Zone, 72 páginas).

Mais uma série de contos especulati-
vos, que vão desde um filho que se torna o 
doppelgänger do pai, até a “privatização” da 
gravidade focando em uma família que 
não pagou a referida conta e ficam pairan-
do pelos tetos do apartamento, cuja noti-
ficação de despejo acabou de chegar. Li-
teralmente, caindo “para cima”.

Não importa o peso que o leitor sen-
te que carrega, ele não sairá da antologia 
de novos “contos ordinários” (no sentido 
do dicionário e não no cotidiano pejora-
tivo) “leve como uma pluma”. Ersin Ka-
rabulut não poupa ninguém, principal-
mente os que pensam, refletem e tentam 
sair das suas vidas bidimensionais (outro 
tema presente nas HQs).

O mais impressionante é como se pode 
tirar o mundo no qual rodeia Karabulut 
e simplesmente colocar qualquer cenário. 
Inevitavelmente, o nosso: substitua as pe-
ças de rummikub (um tipo de jogo de se-
quências numéricas) pelas do dominó no 
boteco da esquina; troque o mais óbvio 
seis por meia dúzia Trump por Bolsonaro 
(sem botão de destruição em massa, mas 
com a ignorância em “on”); mude o pre-
conceito com imigrantes do Oriente Mé-
dio para os casos de racismo que temos 
diariamente e os descasos através dos fe-
minicídios e a alimentação da homofobia; 
ou pense na sua preocupação de trocar o 
seu carro por um modelo novo porque 

o ano está acabando; a ansiedade ver o 
seu status quo ameaçado quando perce-
ber que todos estão tirando selfies com os 
Smartphones de última geração na fren-
te das respectivas zonas de votação, com 
os velhos e amarelados sorrisos que tudo 
está bem, basta “curtir”… O que nós tere-
mos? O mesmo espelho. As mesmas que-
das livres de cortar o coração e deixar to-
dos como insetos rala-bostas e nunca de 
um austero deus como Atlas.

Se em Contos Ordinários de uma Socie-
dade Resignada temos uma última histó-
ria “acolhedora”, “esperançosa” em todos 
os seus matizes, em Até aqui tudo ia bem… 
temos uma inversão da gravidade das si-
tuações. O peso que Karabulut começa o 
primeiro conto e a “leveza” que termina 
o derradeiro faz com que o título dessa 
antologia faça todo o sentido do mun-
do, independente das realidades. Não se 
pode nem enxugar as lágrimas, pois até 
elas se rendem para o voo cego da priva-
tização (além da gravidade) do que seria 
para manter a humanidade com os pés 
no chão: o afeto.

Antenado com o mundo, o autor fez 
exclusivamente para a edição brasileira 
um bookplate com a figura de Jair Bolso-
naro (ele já tinha feito o mesmo no volu-
me anterior). Se achar o rosto do presiden-
te meio estranho, não se preocupe: é mais 
uma grande “sacada” da acidez de Ersin 
Karabulut com base em um dos contos 
presentes em Até aqui tudo ia bem…

No final, tudo é ladeira a baixo. 
Mesmo que você caia para cima…

(*) Hoje, excepcionalmente não teremos 
a coluna de André Cananéa, que voltará 
na próxima semana

Imagens: Comix Zone/Divulgação

Bolsonaro e as pessoas sem gravidade 
no ‘bookplate’ (imagem maior) de ‘Até 
aqui tudo ia bem…’ (acima), coletânea 
do quadrinista turco Ersin Karabulut

Através do QR Code acima, 
acesse o ‘booktrailer’ da HQ
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Colunista colaboradora

Triste flor que cresce só e não tem outra 
comoção / Senão sua sombra na água 
vista com atonia. 

(Mallarmé. Hérodiade.)

Com selo da Editora Mondrongo (2022), 
o jornalista, escritor e historiador José Nunes 
publicou a novela a Flor Azul do Rio Gramame. 
O livro reúne ficção e realidade e vários 
figurantes que aparecem na história tiveram 
forte atuação social e política durante o regime 
militar, com destaque para os arcebispos que 
atuaram na Paraíba – Dom José Maria Pires 
e Dom Marcelo Carvalheira, não faltando a 
presença de Dom Hélder Câmara, arcebispo, 
não apenas de Olinda e Recife, mas de todos os 
nordestinos. 

A capa retrata a tela Barra de Gramame, do 
pintor e poeta paraibano Hermano José, que foi 
também um árduo defensor do meio ambiente. 
Sua casa, transformada em museu, é um 
atestado da grande importância desse artista 
para as artes plásticas na Paraíba. 

O lado poético do autor se revela em várias 
passagens da narrativa, selecionamos este 
excerto que se encontra logo no início do livro: 

“Os rios têm segredos e encantos, carregam 
canções lúdicas que geram sonhos aos 
navegantes, visitantes ou a quem recorre às 
suas águas para sobreviver. O Rio Gramame 
sobrevive com seus manguezais e a riqueza 
que emana dele. Mesmo que seja um rio de 
pequena extensão, tem vidas submersas e 
mistérios infinitos.” 

O fragmento citado nos transporta para o 
poema XX, de Alberto Caeiro, inserido no livro 
O guardador de rebanhos, em que o poeta 
português fala sobre o rio de sua aldeia – um 
rio pequenino que pertence a pouca gente, por 
isso é mais livre. O Rio Gramame mereceu de 
José Nunes uma descrição em prosa poética – 
poucas pessoas percorreram as águas deste rio, 
somente os ribeirinhos para pescar mariscos, 
mas, dentro de sua pequenez, testemunharam 
histórias inesquecíveis. 

Essa bonita descrição me transportou ao 
livro de Gaston Bachelard – A água e os sonhos. 
O filósofo/poeta assim descreve os rios de sua 
aldeia: “Sonhando perto do rio, consagrei minha 
imaginação à água, à água verde e clara, à 
água que enverdece os prados. Não posso 
sentar perto de um riacho sem cair num devaneio 
profundo, sem rever a minha ventura...”.

É navegando nas águas tranquilas do rio 
Gramame, em um passeio de canoa, que a 
narrativa se inicia. Um encontro entre a filha de 
Gregório Tibiriçá, um amigo de tempos remotos, 
será o início da história que envolve inúmeros 
personagens, alguns reais, outros fictícios. 

Um cantinho para sonhar é o título de outro 
capítulo poético e filosófico. Sonhos e o sentido 
da vida estão implícitos nestas afirmações: 
“Há homens que nunca desistiram dos sonhos 
libertários. A cruz é o fim de um sonho e o 
começo da libertação. Parar seria poder 
contemplar nas suas conquistas a realização do 
que sonhou”. 

José Nunes, diácono na Arquidiocese da 
Paraíba e oblato beneditino do Mosteiro de 
São Bento, em Olinda, é um seguidor dos 
ensinamentos propugnados por Dom Hélder 
Câmara e Dom José Maria Pires. Neste livro 
estão presentes os episódios das ações policial-
militar dos anos 1964, com repressões e mortes 
de trabalhadores rurais e perseguições aos 
ideólogos que não seguiam a cartilha dos 
militares. É um convite oportuno para o leitor 
refletir sobre esse período negro da nossa 
história e o desejo de que nunca mais tais fatos 
se repitam. 

A vida de Gregório Tibiriçá é um exemplo 
de luta pelos mais carentes de afeto e de bens 
materiais. Suas andanças pelo interior do 
Brasil, visitando e morando em vilas ribeirinhas 
e em locais inóspitos guarda afinidades com a 
vida do indigenista Bruno Pereira e do jornalista 
inglês Dom Phillips, mortos recentemente. 
José Nunes escreveu este livro bem antes 
do desaparecimento dos dois defensores 
da Amazônia e dos povos primitivos, mas 
é possível detectar afinidades de vida e do 
modo de pensar entre o personagem fictício, o 
indigenista e o jornalista. Como bem lembra 
Erza Pound – os artistas são a antena da raça, 
isso significa que a obra de imaginação tem 
caráter premonitório e antevê o que poderá 
acontecer no futuro.

Ficção e
realidade

Baú 
  de livros

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

Após o Festival de Quadrilhas, o 
São João Multicultural de João Pes-
soa, realizado pela Prefeitura, abre a 
programação musical, contando com 
a cantora e compositora Elba Rama-
lho na abertura.

As apresentações gratuitas aconte-
cem no Parque Sólon de Lucena, a La-
goa, no centro da capital paraibana, a 
partir das 19h. Além de Elba Rama-
lho, sobem ao palco hoje as atrações: 
Ranniery Gomes, banda Encantus e 
o grupo Swing Nordestino.

Recentemente, no final de maio, 
Elba com Fagner realizou o show da 
turnê Festa, cantando Luiz Gonza-
ga  no Teatro A Pedra do Reino. Na 
quinta-feira (dia 23), a paraibana se 
apresentará em Campina Grande, no 
Maior São João do Mundo.

Em João Pessoa, até a próxima sex-
ta (dia 24), o público vai conferir no-
mes como Bell Marques, Luka Bass, 
Berinho Lima e Forró Caçuá, que vão 
se apresentar amanhã. Tem também a 
participação de Matheus Fernandes, 
Brasas do Forró, João Lima e Os Filhos 
do Forró na quinta-feira. A animação 
no encerramento do dia 24, noite de 
São João, ficará sob a responsabilida-
de do cantor Nando Cordel, além de 
Mara Pavanelly, Israell Muniz e Fa-
brício Rodrigues.

De acordo com o diretor executi-
vo da Fundação Cultural de João Pes-
soa, Marcus Alves, houve uma tenta-
tiva de contemplar vários estilos de 
forró na grade de programação juni-
na. “É uma programação forte, mul-
ticultural, que abrange toda a cidade 
e convida diversos públicos”, desta-
cou o gestor.

Além da cantora, evento terá Ranniery Gomes, Encantus e Swing Nordestino

Elba Ramalho se apresenta 
hoje, no centro da capital

São João

Da Redação
Foto: Instagram

Elba faz show em CG no dia 23

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. 

SERTâNIA (Brasil. Dir: Geraldo Sar-
no. Drama. 14 anos). Antão é ferido, pre-
so e morto quando o bando de Jesuíno 
invade a cidade de Sertânia. CINE BAN-
GÜÊ: 20h30 (21/6).

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 “Ma-
verick” Mitchell (Tom Cruise) continua na 
ativa, se recusando a subir de patente e 
deixar de fazer o que mais gosta, que é 
voar. Enquanto ele treina um grupo de pi-
lotos em formação para uma missão espe-
cial que nenhum “Top Gun” jamais partici-
pou. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 15h15 
- 18h15 - 21h20; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - 
VIP (leg.): 14h45 - 17h45 - 20h45; CINÉPO-
LIS 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: 18h30. (21/6)

Foto: Divulgação

Documentário ‘Toada para José Siqueira’ será exibido hoje, no Cine Bangüê, em João Pessoa
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Projeto reúne cinco 
canções, sendo quatro 

inéditas, compostas 
por Xisto (ao lado) 

em parceria com 
o escritor e poeta 
Acilino Madeira
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O contrabaixista Xisto Medei-
ros vai apresentar hoje o seu ter-
ceiro disco solo: Baile do Pandeiro. 
A apresentação gratuita será na 
Sala Vladimir Carvalho da Usina 
Energisa, em João Pessoa, a par-
tir das 20h. Haverá a participação 
especial do Quinteto da Paraíba, 
grupo no qual o músico paraiba-
no é membro. A realização é do 
Sindifisco-PB.

Já nas plataformas digitais de 
música, o trabalho reúne cinco 
canções, sendo quatro inéditas, 
compostas em parceria com o es-
critor e poeta piauiense Acilino 
Madeira, além do clássico ‘Acauã’, 
de Zé Dantas (1921-1962), em ho-
menagem ao centenário de nas-

cimento do compositor parcei-
ro de Luiz Gonzaga (1912-1989). 
A música já estava gravada pelo 
Quinteto da Paraíba e o violonis-
ta Nicolas Krassik, com arranjos 
do contrabaixista, desde agosto 
o ano passado, e foi incluída no 
novo álbum.

“Para incluir essa música no 
disco, dei uma incrementada na 
sonoridade, para manter a unida-
de com as demais quatro músicas, 
e, além das cordas do Quinteto e 

do solo do violinista Krassik, cha-
mei o pianista Helinho Medeiros 
para tocar sintetizador, toquei o 
baixo com jeito funkeado e con-
videi a cantora pernambucana 
Flaira Ferro e Guegué Medeiros, 
com sua panelinha percussiva”, 
comentou o músico.

Na sua carreira, Xisto já vi-
nha fazendo parcerias com poe-
tas desde o final dos anos 1990 até 
culminar com o seu primeiro dis-
co, Prana (2010). “Desde 2005, eu 
venho desenvolvendo esse traba-
lho de parceria com Acilino Ma-
deira”, disse ele. “A poesia de Aci-
lino tem uma rítmica muito forte. 
Sempre me cativa muito o que ele 
escreve, pois já se tem a cadência 
rítmica, uma pulsação. Isso pode 
ser um baião, uma ciranda, um 
funk, enfim: tem algo ali, no que 
ele escreve”. Além dessas caracte-
rísticas, há a afinidade com a ami-
zade. “Você vai entendendo mais 
o outro”, resume Medeiros.

Uma das “provocações artís-
ticas” proporcionadas pelo ami-
go piauiense que Xisto frisou foi a 
realização de ‘A Flor do Gol’, uma 
alusão ao livro homônimo de ou-
tro poeta: Sergio de Castor Pinto, 
canção que Acilino Madeira insis-
tiu para ser um samba.

Para ‘O Vestido de Jemima’, 
que é uma ciranda no qual Me-
deiros canta com o maestro Spok 
(como é mais conhecido o per-
nambucano Inaldo Cavalcante 
de Albuquerque), partiu do livro 
A Ilusória Geometria da Insanida-
de, cuja uma cópia foi deixada na 
casa do músico. “Da metade para 
o final estava lá esse poema, ‘O 
Vestido de Jemima’. Quando che-
guei no momento desse poema, li 
de cima a baixo, só fiz pegar o vio-
lão e já veio a ciranda”, relembrou 
ele. A canção também é outra ho-

menagem, nesse caso à amiga de-
les, a professora da UFPB Jemima 
Marques de Oliveira, uma figura 
festiva que organizava projetos 
como o bloco Violão da Madruga-
da, do Bar do Baiano, que morreu 
em 2014, aos 49 anos. 

Também no tom de celebração, 
a canção ‘Oh! Salve a Rainha’, que 
no disco tem as participações es-
peciais da cantora paulista Va-
nessa Moreno e do pianista pa-
raibano Salomão Soares, e é uma 
homenagem para a capital parai-
bana, “mas sem precisar mencio-

nar o nome de João Pessoa”, expli-
cou Xisto Medeiros.

Já a música que batiza o álbum 
é uma homenagem a Jackson do 
Pandeiro (1919-1982), que nasceu 
para concorrer, em 2019, ano do 
centenário de nascimento do “Rei 
do Ritmo”, no Festival de Música 
da Paraíba, no qual chegou até a 
final. “Acho que era isto: o propó-
sito dela não era de ganhar o festi-
val, mas sim de existir para o que 
acabou provocando, que era o co-
roamento dessa parceria”, finali-
za o músico paraibano.

Terceiro disco do músico paraibano 
será apresentado gratuitamente na 
Sala Vladimir Carvalho da Usina 
Energisa, em João Pessoa

Xisto Medeiros 
lança álbum 
solo ‘Baile de 
Pandeiro’

Show

Da Redação

Haverá a participação do Quinteto da Paraíba, grupo no qual Xisto é membro

Foto: Walber Lima/Divulgação

Imagem: Divulgação

Hoje, Bienal realiza ‘Atelier Livre’ na capital paraibana
Arte PoStAl

A Bienal Latino-Americana 
de Arte Postal da Parahyba, que é 
realizada pela Ensaio Brasil, pro-
move hoje, às 15h, na Pastoral do 
Migrante, em João Pessoa, mais 
um ‘Atelier Livre’. A programa-
ção, cuja entrada é gratuita, mas 
com capacidade de até 50 parti-
cipantes, inclui algumas ativida-
des, a exemplo de bate-papo com 
os ministrantes, que são os parai-
banos Ricardo Peixoto e Luiz Bar-
roso, e o paulista Alexandre Ga-
delha, concluindo a programação 
com a produção de cartões-pos-
tais, que vão integrar o Memo-
rial Postal que será apresentado 
na Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc) na próxima se-
gunda-feira (dia 27). 

“Esse evento é o 5° ‘Atelier Li-
vre’ da programação da Bienal. Já 
foram realizados outros quatro, 
sendo três com integrantes das co-

munidades da ocupação Morada 
do Sol, Comunidade do S e Comu-
nidade do Papelão, ocorridos no 
Baixo Roger, reunindo 30 partici-
pantes, e outro com 40 alunos da 
Escola Estadual João José da Cos-
ta, no bairro da Torre, todos em 
João Pessoa. Esses trabalhos in-
tegram a exposição Rasgo da Pele, 
que inclui obras do artista visual 
paraibano Luiz Barroso e conti-
nua aberta na galeria do INSS Cul-
tural, na capital, até 26 de julho. O 
trabalho desenvolvido nesse ‘Ate-
lier’ é o de intercâmbio, porque 
tem cunho de formação, através 
do ensino, conhecimento e aces-
so à arte postal”, disse o fotógra-
fo e pesquisador Ricardo Peixoto, 
acrescentando que a Bienal tem o 
apoio do Jornal A União.

Durante o ‘Atelier Livre’ na 
Pastoral do Migrante, localizada 
na Rua Frei Martinho, 355, no bair-
ro de Jaguaribe, Peixoto informou 
que serão desenvolvidos proces-
sos criativos, por meio de técnicas 

utilizadas para a produção de car-
tões-postais, bem como lembrar a 
história desse tipo de arte, ao lon-
go do tempo. “Nessa conversa se-
rão trocadas ideias e isso vai levar 
à criação de trabalhos pelos parti-
cipantes do evento. Como estamos 
na semana do migrante e há ins-
tituições com programação sobre 
o tema, o ‘Atelier’ de hoje vai in-
cluir participações de venezuela-
nos que residem na Paraíba, já que 
a Bienal tem âmbito latino-ameri-
cano”, observou Peixoto.

Na próxima segunda-feira, 
Peixoto acrescentou que outro 
evento da programação da Bienal 
será show musical de Miguel Lua 
(PB) e Leandro Luz (PE) na Funda-
ção Espaço Cultural, além da ex-
posição internacional Memorial 
Postal. As atividades ocorrerão às 
10h e 15h e o Memorial ficará dis-
ponibilizado à visitação do públi-
co na área do estacionamento da 
Funesc, até o dia 26 de julho, no en-
cerramento da Bienal.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

No 5° 
‘Atelier’, serão 
desenvolvidos 
processos 
criativos, 
por meio 
de técnicas 
utilizadas 
para a 
produção 
de postais e 
lembrada a 
história desse 
tipo de arte, 
ao longo do 
tempo
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Medida começa a valer já no contracheque deste mês; Governo também anunciou a revisão do PCCR

Magistério tem benefício incorporado
bolsa-desempenho 

O governador João Azevê-
do assinou, ontem, em Campi-
na Grande, convênio no valor 
de R$ 5 milhões para o cus-
teio do Hospital da Fundação 
Assistencial da Paraíba (FAP), 
garantindo atendimento à po-
pulação da Rainha da Bor-
borema e região. Referência 
no tratamento do câncer no 
interior do estado, o Hospi-
tal da FAP enfrenta, há anos, 
sérias dificuldades financei-

ras para manter a prestação 
de serviços a seus pacientes, 
90% deles pelo Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) — são cer-
ca de 95 mil pessoas atendi-
das por ano, vindas de 148 
municípios. 

Na ocasião, o chefe do Exe-
cutivo estadual frisou que a 
assinatura de mais um convê-
nio com a FAP é a demonstra-
ção do compromisso do Go-
verno do Estado com a saúde 
dos paraibanos. “É uma de-
monstração de que o Governo 
tem uma atenção muito gran-
de por toda a área de saúde, 
especialmente pela área de 
oncologia, em que temos três 
hospitais que são referência 
na Paraíba: Napoleão Laurea-
no, em João Pessoa; Hospi-
tal da FAP, aqui em Campi-
na Grande; e o Hospital do 
Bem, em Patos. Com esse con-
vênio, estamos dando uma 
parcela de contribuição im-
portante para que seja man-

tido o nível de atendimento 
na qualidade que a gente es-
pera”, afirmou, adiantando 
que haverá mais investimen-
tos no Hospital do Bem, com 
a aquisição de um acelerador 
linear, colocando à disposição 
dos pacientes oncológicos do 
Sertão do Estado atendimen-
to de radioterapia, e, assim, 
não vão mais precisar se des-
locar para Campina Grande 
ou João Pessoa em busca des-
se tipo de tratamento. 

 “Quando assumi a gestão 
deste Estado, algumas coisas 
na área de saúde me incomo-
daram muito. E uma delas foi 
por que equipamentos de pon-
ta na medicina tinham de fi-
car apenas em João Pessoa? 
É importante ter na capital? 
Claro que é importante. Entre-
tanto, eu fico pensando num 
paciente com câncer, que sai 
lá de Cajazeiras para chegar 
na Capital e ter o atendimen-
to,  com o sofrimento que é a 

viagem. Não há outro cami-
nho, a não ser fazer com que 
os serviços estejam em todas 
as regiões”, prosseguiu João 
Azevêdo, elencando a moder-
nização do parque tecnológico 
da rede hospitalar e a entrega 
de equipamentos de última 
geração para a realização de 
exames em todo o estado — 
são mais de R$ 35 milhões de 
investimentos em aparelhos 
como ultrassonografia e até 
de hemodinâmica.  

Logo em seguida, o chefe 
do Executivo estadual acom-
panhou a primeira sessão de 
radioterapia com um acelera-
dor linear de última geração, 
cujo paciente foi um rapaz de 
18 anos, de Campina Gran-
de. O equipamento, que deve 
chegar em breve também ao 
Hospital do Bem, em Patos, 
reduz para 1/3 a quantidade 
de sessões, melhorando a qua-
lidade de vida do paciente. 

 João Azevêdo assinou, ain-

Hospital da FAP amplia atendimento à população da região

Foto: André Lúcio/Secom-PB
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Referência 
no tratamento 
do câncer 
no interior 
do estado, o 
Hospital da 
FAP enfrenta, 
há anos, sérias 
dificuldades 
financeiras

Novos equipamentos serão utilizados no tratamento do câncer

saúde

“Qualquer 
empresa 
que queira 
investir no 
estado, sabe 
que aqui tem 
estabilidade 
econômica”

João Azevêdo

O Governo do Estado vai 
incorporar a bolsa-desempe-
nho aos vencimentos dos pro-
fessores da Rede Estadual de 
Ensino. A primeira parcela de 
20% será paga já no contrache-
que deste mês de junho e o 
benefício será extensivo aos 
inativos do Magistério. Esta 
foi uma das decisões anun-
ciadas pelo governador João 
Azevêdo nesta segunda-fei-
ra (20), durante reunião na 
Granja Santana com repre-
sentantes da categoria, que 
destacaram o diálogo man-
tido com o chefe do Execu-
tivo resultando em conquis-
tas que incluem a revisão do 
Plano de Cargos, Carreiras 
e Remuneração (PCCR), que 
contemplará ainda os profis-
sionais de apoio técnico-pe-
dagógico. 

O governador João Azevê-
do avaliou que a reunião foi 
extremamente  importante tra-
tando da revisão do PCCR do 
Magistério. “Agora, de uma 
forma consensual, tranquila, 
chegamos a propor uma Medi-

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

da Provisória que nós vamos 
encaminhar para a Assem-
bleia Legislativa, apresen-
tando o novo Plano de Car-
gos, Carreiras e Remuneração 
da categoria. Então isto é um 
marco na história da Paraí-
ba nessa relação respeitosa 
que esse Governo tem com 
todas as categorias e agora 
chegou a vez da Educação, e 
nós pudemos efetivamente 
avançar em muitos pontos, 
preparar uma legislação mo-
derna e que atendeu a expec-

tativa da categoria, não tenho 
dúvida nenhuma”, pontuou. 

O PCCR do Magistério 
é uma lei de 2003 e carecia 
de atualização. O secretário 
de Estado da Educação, e da 
Ciência e Tecnologia, Cláu-
dio Furtado, explica que a in-
corporação da bolsa-desem-
penho era uma grande luta 
da classe, porque o profes-
sor ao se aposentar não le-
vava esse benefício. “Agora, 
já no mês de junho, os inati-
vos receberão 20% e os pro-

fessores da ativa também já 
terão na remuneração os 20% 
da bolsa-desempenho. O Go-
verno dá melhores condições 
de trabalho aos professores, 
melhor reconhecimento, re-
tirando a bolsa e introduzin-
do como salário, e a questão 
do PCCR agora inclui os psi-
cólogos, assistentes sociais, 
pedagogos, assistentes edu-
cacionais, outra conquista da 
categoria que reivindicava a 
inclusão desses profissionais 
no plano”, explicou.

Foto: Alberi Pontes/Secom-PB

Representantes das categorias se reuniram, ontem, com João Azevêdo e auxiliares do governo

De acordo com a secretá-
ria de Estado da Administra-
ção, Jacqueline Gusmão, a au-
torização do governador João 
Azevêdo para as mudanças 
do PCCR “foi um ganho real-
mente bastante impactante 
para toda a carreira do Ma-
gistério da Paraíba e o próxi-
mo passo agora será implantar 
as medidas a partir de junho, 
principalmente a incorpora-
ção da primeira parcela, que 
são os 20% da bolsa-desem-
penho no vencimento do pro-
fessor, então nós vamos a par-
tir de hoje implantar em folha 
para que eles já recebam no 
dia 30 desse mês com a par-
cela da bolsa incorporada ao 
seu vencimento.”

O presidente da Associa-

ção dos Professores de Licen-
ciatura Plena do Estado da 
Paraíba (APLP), professor Bar-
tolomeu Pontes, disse que o 
governador João Azevêdo se 
mostrou disposto a valorizar a 
categoria do Magistério, mes-
mo o Estado enfrentando per-
das de receita. “Foi uma reu-
nião bem produtiva e vemos 
que o governador tem inte-
resse em melhorar a questão 
do Magistério. É o início de 
um trabalho, principalmente 
para os aposentados que vão 
receber no final de junho es-
ses 20% da bolsa no seu salá-
rio. Isto é uma vitória muito 
grande e as outras conquis-
tas nós vamos discutindo ao 
longo do tempo.”

O presidente do Sindica-

to dos Trabalhadores e Tra-
balhadoras em Educação da 
Paraíba (Sintep-PB), profes-
sor Antonio Arruda, também 
considerou a reunião positiva. 
“O diálogo é sempre positivo, 
é isto o que nós sempre dis-
semos, educação tem que se 
fazer com diálogo, com dis-
cussões, mesmo que tenham 
divergências, mas é sempre 
salutar para o segmento” 

O deputado estadual Aní-
sio Maia, que acompanhou a 
reunião, destacou que mais 
uma vez prevaleceu o enten-
dimento, a vontade de pros-
seguir na discussão sempre 
procurando melhorar a situa-
ção dos professores. “O go-
vernador cumpriu a palavra, 
garantiu a incorporação da 

bolsa-desempenho, permitin-
do que o profissional da Edu-
cação possa se aposentar no 
tempo certo, da forma que ele 
merece, então uma conquis-
ta histórica hoje, é de se co-
memorar sim, da mesma for-
ma como foi escalonado com 
os profissionais da segurança 
pública, foi feito com os pro-
fessores, mostrando que no 
Governo do Estado os profes-
sores são valorizados”.  

Também participaram da 
reunião de trabalho o secre-
tário de Estado da Fazenda, 
Marialvo Laureano; e do Pla-
nejamento, Orçamento e Ges-
tão, Gilmar Martins, além dos 
professores Ronaldo Cruz, do 
Sintep-PB, e Fernando Lira, 
da APLP.

Profissionais comemoram iniciativa

O projeto de lei do PCCR 
da Educação foi um dos as-
suntos abordados pelo go-
vernador João Azevêdo on-
tem no programa semanal 
“Conversa com o Governa-
dor”, veiculado pela Rádio 
Tabajara. “Eu assumi um 
compromisso com a catego-
ria que montaria uma equi-
pe para coletarmos as in-
formações e que faríamos 
um estudo. Esse estudo foi 
concluído, tivemos uma re-
união hoje onde apresen-
tamos de forma definitiva 
o projeto de lei que será 
encaminhada à ALPB do 
PCCR  da Educação”, co-
mentou João Azevêdo.

Ainda no programa, ele  
destacou uma série de in-
vestimentos realizados em 
Campina Grande, que so-
mam quase R$ 1 bilhão. 
Dos R$ 974,5 milhões que 
já foram investidos na Ra-
inha da Borborema, R$ 27 
milhões foram destinados 
à segurança. 

João Azevêdo fez um ba-
lanço positivo dos indica-
dores em Campina Grande. 
“Em 2017, o índice de Cri-
mes Violentos Letais Inten-
cionais (CVLIs) era de 37,5 
para cada 100 mil habitan-
tes e nós conseguimos bai-
xar para 12,8 para cada 100 
mil habitantes, fazendo com 
que a cidade tenha um dos 
mais baixos indicadores de 
homicídio em relação a ou-
tros municípios do mesmo 
porte em todo o Nordeste, 
resultado da política de se-
gurança que implementa-
mos”, pontuou.  

João Azevêdo falou ain-
da sobre o equilíbrio fiscal 
da Paraíba, que está entre 
os quatro estados mais bem 
avaliados, de acordo com 
o Rating do Tesouro Na-
cional, que analisa os indi-

cadores de Endividamen-
to, Poupança Corrente e 
Liquidez. Em abril, o Es-
tado obteve, pelo segun-
do ano, o Rating AA+ de 
longo prazo confirmado 
na análise da Standard & 
Poor’s, umas das maiores 
agências de classificação de 
risco do mundo. “Isso sig-
nifica que qualquer empre-
sa, indústria ou empresá-
rio que queira investir no 
Estado, sabe que aqui tem 
estabilidade econômica”, 
ressaltou o governador. 

Ele comentou ainda que 
é o ambiente de negócio que 
foi criado no Estado que tem 
feito com que grandes em-
presas tenham se instalado. 
“Basta ver os investimentos 
que estamos fazendo em 
energia solar, energia eóli-
ca. A grande fábrica de pai-
néis solares que será inau-
gurada este mês em João 
Pessoa, a Balfar Solar, vai 
produzir três mil painéis 
solares por dia. A fábrica 
do grupo K1, maior com-
panhia do setor moveleiro 
na América Latina, que está 
instalada em Santa Rita e 
vai construir sua nova uni-
dade investindo R$ 250 mi-
lhões”, comentou.

Segurança em Campina Grande

da, um termo de cooperação, 
em que o Hospital da FAP co-
loca à disposição do Governo 
do Estado a sua expertise na 
utilização do aparelho acele-
rador linear quando for im-
plantado em Patos. 

  O presidente da FAP, Der-
lópidas Neves, foi enfático ao 
descrever a importância do 
convênio firmado com o Go-
verno do Estado. “É um mo-

mento extremamente impor-
tante, haja vista que recebemos 
do Governo Federal, por meio 
do município de Campina 
Grande, apenas a tabela SUS, 
que está muito defasada há 
mais de 11 anos. Esses recur-
sos vêm exatamente reforçar 
esses atendimentos, para que 
o hospital continue atenden-
do à população”, disse.  

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com
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O prefeito Cícero Lucena 
anunciou, ontem, o reajuste 
linear de 10% para todos os 
servidores do Município de 
João Pessoa (exceto àquelas 
categorias já contempladas 
neste ano) a partir do mês de 
julho. Assim como fez com a 
primeira parcela do 13o salá-
rio (paga no último dia 10), 
também será pago amanhã 
o salário do mês de junho. O 
anúncio foi feito através das 
redes sociais.

O pagamento do salário 
de junho, que geralmente é 
feito nos dois últimos dias 
úteis do mês, foi antecipado 
para esta quarta-feira sendo 
pago em um único dia para 
todos os servidores, como os 
aposentados, efetivos, comis-
sionados e prestadores de ser-
viço. “Graças ao equilíbrio 
nas contas do município, esta-
mos antecipando o pagamen-
to de ativos, inativos e pensio-
nistas da Prefeitura para o dia 
22 de junho. Importante des-
tacar que terceirizados tam-
bém recebem na quarta-fei-
ra!”, afirmou Cícero Lucena 
nas redes sociais.

Com a antecipação dos pa-
gamentos de junho, a Pre-

feitura de João Pessoa está 
pagando três folhas em me-
nos de 30 dias, totalizando 
R$ 329,4 milhões injetados na 
economia do município atra-
vés dos proventos dos servi-
dores municipais. Nos dias 30 
e 31 de maio, foi paga a folha 
de maio e já neste mês, no úl-
timo dia 10, foi paga a primei-
ra metade do 13º salário. “Esta 
antecipação busca proporcio-
nar às famílias dos servidores 
um bom São João, já com di-
nheiro na conta. Além de ser 
um incremento importante 
para a economia!”, destacou 
Cícero Lucena.

Reajuste 
 O reajuste linear de 10% 

será aplicado a partir do dia 
1o de julho para todos os ser-
vidores efetivos municipais 
de João Pessoa, exceto aque-
les que já foram contemplados 
por reajustes entre os anos de 
2021 e 2022. De acordo com o 
secretário de Administração, 
Valdo Alves, a gestão do pre-
feito Cícero Lucena, dá mais 
uma demonstração do equi-
líbrio fiscal da Prefeitura e do 
respeito ao servidor público 
municipal.

Um projeto de lei de au-
toria da vereadora Fabíola 
Rezende (PSB) prevê a reali-
zação de ações permanentes 
em João Pessoa visando a in-
clusão digital da pessoa ido-
sa. A proposta que está em 
tramitação na Câmara Mu-
nicipal de João Pessoa tem 
como objetivos capacitar a 
população idosa para o uso 
das novas tecnologias da in-
formação.

A vereadora Fabíola Re-
zende aponta que entre as 
ações previstas no projeto 
de lei está a realização de 
oficinas de inclusão digital 
e a criação de programas 
voluntários para promover 
a inclusão por meio da co-
nexão de pessoas de dife-
rentes gerações, gêneros e 
culturas.

“A cada dia a participa-
ção da terceira idade au-
menta no meio digital. Ain-
da que para eles, os idosos, 
seja a era digital seja algo 
novo, há maior movimen-
tação desse público nos ca-
nais digitais”, ressalta Fabío-
la Rezende. Ela acrescenta 
que “é preciso afastar o es-
tereótipo de que na internet 
só tem jovens”.

Fabíola Rezende salien-
ta que “é notório os desa-
fios impostos pela tecnolo-
gia que a cada dia avança a 
passos largos. Os reflexos 
da revolução tecnológica 
impõem uma exclusão di-
gital principalmente aos 
idosos”. Para ela, o comba-
te ao isolamento dos idosos 
passa pela criação de me-
canismos de inclusão digi-
tal. “É preciso criar cami-
nhos para que os idosos, 
cada vez mais ativos, parti-
cipem do dia a dia da socie-
dade como elementos pro-
dutivos”, completou.

Dados do Infobase apon-
tam que o crescimento da 
participação das pessoas 

Todos os servidores serão beneficiados, exceto as categorias que já foram contempladas com reajuste este ano

Cícero anuncia 10% de aumento
Funcionalismo

Foto: Sérgio Lucena/Secom-JP

Cícero destacou o equilíbrio financeiro do Município, que possibilitou a concessão do aumento para todo o funcionalismo

Assim como aconteceu 
na semana passada quan-
do a Assembleia Legislati-
va da Paraíba deu prosse-
guimento com a aceitação 
da Lei de Diretrizes Orça-
mentária do Governo Es-
tadual, ontem, foi a vez da 
Câmara Municipal de João 
Pessoa, através da Comis-
são de Finanças, Orçamen-
to, Obras e Administração 
Pública, também dar pare-
cer favorável à LDO para o 
exercício financeiro de 2023, 
da capital paraibana. O rela-
tor do projeto é o vereador 
Bosquinho (PV).

A LDO de 2023 recebeu 
108 emendas no total. Sendo 
107 dos vereadores e uma da 
Comissão de Políticas Públi-
cas da Casa Napoleão Lau-
reano. Dentre elas, foram 
107 aditivas e uma modifi-
cativa. Cada vereador teve 
a possibilidade de sugerir 
até cinco emendas.

A LDO garantirá a elabo-
ração da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) de 2023 dispon-
do, entre outras atribuições, 
sobre as alterações na legis-
lação tributária, gastos com 
pessoal, política fiscal e trans-
ferências do Município. 

O projeto elenca 28 prin-
cípios orientadores dos pro-
gramas e ações do Muni-
cípio, entre eles a indução 
ao desenvolvimento sus-
tentável da produção lo-
cal através do estímulo ao 
empreendedorismo, ao as-
sociativismo, ao cooperati-
vismo e aos programas de 
geração de ocupação e ren-
da; e a revisão da legislação 
urbanística com a definição 
de novos parâmetros cons-
trutivos, além da identifi-
cação e destinação de áreas 
para convivência, lazer e 
proteção ambiental. Trans-
parência na ação governa-
mental, mobilidade, aces-
sibilidade, valorização da 

Comissão da Câmara da capital 
concede parecer favorável à LDO

Projeto de lei prevê campanha 
permanente de inclusão digital

após 108 emendas idoso

Foto: Ascom/CMJP

Cada vereador teve a possibilidade de sugerir até cinco emendas

Proposta é de autoria da vereadora Fabíola Rezende, do PSB

Perfil
Das emendas, 
107 foram dos 

vereadores e uma 
da Comissão de 

Políticas Públicas

cultura e reconhecimento da 
juventude como ator social 
estratégico também estão en-
tre os direcionamentos.

O vereador Bosquinho, 
que será o relator da Peça, 
agradeceu pela indicação 
para a relatoria e pela con-
fiança em seu trabalho, já 
que segundo ele, todos os ou-
tros vereadores são capazes 
de realizá-lo. 

“Essa designação nos en-
che de orgulho e satisfação. 
Não tivemos nenhuma di-
ficuldade porque contamos 
com o corpo técnico excelen-
te desta Casa que nos possibi-
litou disponibilizar o relató-
rio desta peça orçamentária, 
que já se encontra no SAPL, 
para consulta de todos. Tive-

mos o zelo de recepcionar to-
das as cinco emendas apre-
sentadas por cada um dos 
senhores vereadores, na cer-
teza de que o Executivo terá 
todas elas para somar à sua 
peça orçamentária. Todas es-
sas emendas dos vereado-
res que trazem a escuta po-
pular, justamente o que são 
as demandas da população, 
poderão nortear o governo 
municipal na peça  O  verea-
dor Bruno Farias (Cidadania), 
que preside a Comissão de Fi-
nanças, fez questão de desta-
car que a tramitação da LDO 
ocorre sem problemas e que 
os vereadores cumpriram ri-
gorosamente todos os prazos 
estabelecidos. Ele ainda agra-
deceu pela efetiva colabora-
ção dos servidores da Casa. 

“Preciso agradecer aos 
servidores desta Casa, aos 
técnicos do Poder Legislati-
vo Municipal que auxiliaram 
não apenas o vereador Bos-
quinho, na condução da re-
latoria da LDO, mas também 
auxiliaram a todos os parla-
mentares, nas dúvidas, nas 
dificuldades, em todos os 
questionamentos relativos 
s essa peça orçamentária”, 
ressaltou o vereador Bruno 
Farias. 

idosas na sociedade é cada 
vez maior. As taxas de natali-
dade estão caindo, enquanto 
os nascimentos sobem 2,5%, 
o aumento do número de 
idosos cresce 5%. Aspectos 
como o avanço da medicina 

e a melhoria da qualidade 
de vida promovida pelas no-
vas tecnologias contribuem 
para o crescimento da po-
pulação idosa e mais ativa.A 
perspectiva é que de 2015 

até 2050 a proporção da po-
pulação mundial com mais 
de 60 anos vai passar de 12% 
para 22%.

“Envelhecer hoje em dia 
para aqueles idosos que mal 
tiveram outras oportunida-
des pode significar exclusão 
digital e isolamento social. 
A revolução da informática 
transformou drasticamen-
te os modos de produção do 
saber e as formas de comuni-
cação. E muitos idosos fica-
ram à margem desta inova-
ção”, indica Fabíola Rezende. 
E ela reafirma que “campa-
nhas de inclusão digital pen-
sadas para a pessoa idosa, 
por exemplo, contribuirão 
para reverter esse quadro de 
exclusão’’.

E muitos idosos estão 
procurando sair desse isola-
mento digital/social. O Info-
base aponta que atualmente 
um em cada 10 idosos uti-
liza as redes sociais e que a 
expectativa é que esse dado 
atinja um em cada três idosos 
em 2060.   Nos últimos quatro 
anos o uso de redes sociais 
subiu 13% em média anual. 

“É preciso 
afastar o 
estereótipo 
de que na 
internet só 
tem jovens

Fabíola Rezende

Foto: Ascom/CMJP
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A Petrobras informou hoje 
(20) que o presidente do Con-
selho de Administração da es-
tatal nomeou como presidente 
interino da companhia o dire-
tor executivo de Exploração e 
Produção, Fernando Borges, 
até a eleição e posse do novo 
presidente, como prevê o es-
tatuto da empresa.

Mais cedo, José Mauro 
Coelho pediu demissão do 
cargo de presidente da em-
presa e renunciou ao cargo 
de membro do Conselho de 
Administração da Petrobras.

No dia 23 de maio, o Mi-
nistério de Minas e Energia 
informou que o Governo Fe-
deral, como acionista con-
trolador da Petrobras, tinha 
decidido pela troca do presi-
dente da companhia. À época, 
o governo anunciou que José 
Mauro Coelho, que assumiu 
o cargo no dia 14 de abril, se-
ria substituído por Caio Má-
rio Paes de Andrade. 

O novo indicado precisa 
ser aprovado pelo Comitê de 
Pessoas da Petrobras, que faz 

a avaliação de currículo. De-
pois, tem que ser eleito na As-
sembleia Geral Ordinária da 
empresa. Após essa etapa, 
ainda terá seu nome subme-
tido ao Conselho de Admi-
nistração da companhia, onde 
precisará ser aprovado.

Diretor executivo de Exploração e Produção, Fernando Borges, é anunciado como novo presidente interino

Mauro Coelho se demite da Petrobras
mudança na estatal

Ana Cristina Campos 
Agência Brasil

n 

O novo 
presidente  
da estatal
precisa ser 
aprovado pelo 
Comitê de 
Pessoas da 
Petrobras, que 
faz a avaliação 
de currículo. 
Depois, tem 
que ser eleito 
na Assembleia 
Geral 
Ordinária da 
empresa

O barco usado pelo indi-
genista Bruno Pereira e pelo 
jornalista Dom Phillips quan-
do foram mortos na região do 
Vale do Javari foi encontrado 
na noite de domingo ( 19).

A embarcação estava a 
cerca de 20 metros de pro-
fundidade no Rio Itaquaí, 
onde os dois foram assassi-
nados no último dia 5. O lo-
cal foi apontado pelo terceiro 
suspeito preso por envolvi-
mento no crime.

Os criminosos colocaram 
seis sacos de areia dentro do 
barco para dificultar a lo-
calização, segundo a polí-
cia. O motor de 40 cavalos 
de potência também foi en-
contrado.

É uma baleeira de ferro 
de aproximadamente sete 
metros de comprimento, ca-
paz de transportar cerca de 
sete pessoas e equipada com 
o motor de popa. O material 

será levado para a cidade de 
Atalaia do Norte (AM), cida-
de que tem o principal aces-
so ao Vale do Javari.

O barco é novo, foi in-
corporado à frota da União 
dos Povos Indígenas do Vale 
do Javari (Univaja) em 2020. 
Com ele, o indigenista visita-
va aldeias para treinamentos 
e orientações.

A última viagem de Bru-
no pela Amazônia começou 
pelo Alto Curuçá, no Acre, 
em 21 de maio, a bordo de 
um outro barco, o dos ma-
rubos da aldeia Maronal. Ele 
vinha orientando membros 
dessa etnia, moradores da 
floresta, sobre como fazer as 
“picadas” - a “limpeza” dos 
limites da terra indígena.

O barco no qual morreu 
foi assumido por Bruno Pe-
reira em Atalaia numa sex-
ta-feira, 3 de junho, no dia 
seguinte ao fim da primei-
ra perna da viagem. No por-
to da cidade que dá acesso 
ao Vale do Javari, localizada 

às margens do rio de mes-
mo nome na fronteira com o 
Peru, Dom Phillips subiu a 
bordo para uma nova bate-
ria de entrevistas com indí-
genas para o livro que vinha 
produzindo e para conhecer 
a equipe de vigilância indí-
gena criada por Bruno. 

Investigação continua
A PF indica que o acha-

do deve servir para ajudar 
na investigação. “A embarca-
ção será submetida nos pró-
ximos dias aos exames peri-
ciais necessários, de modo a 
contribuir com a completa 
elucidação dos fatos”, afir-
mou a corporação, em nota.

Até o momento, três pes-
cadores já foram presos na 
investigação. Amarildo da 
Costa Oliveira, conhecido 
como Pelado; Oseney da 
Costa de Oliveira, também 
chamado de Dos Santos; e Je-
ferson da Silva Lima, conhe-
cido como Pelado da Dinha. 
Além disso, na manhã de do-

mingo a PF afirmou ter iden-
tificado mais cinco pessoas 
que teriam participado do 
assassinato de Bruno e Dom.

A corporação não divul-
gou a identidade dos novos 
suspeitos, mas declarou, em 
comunicado, que “as inves-
tigações continuam no sen-
tido de esclarecer todas as 
circunstâncias, os motivos e 
os envolvidos no caso”.

PF encontra barco usado por Bruno e Dom
 submerso na amazônia

Vinícius Valfré 
Agência Estado

A embarcação estava a cerca de 20 metros de profundidade no Rio Itaquaí, onde os dois foram assassinados no último dia 5

A Comissão Temporária 
Externa do Senado, criada 
para acompanhar os desdo-
bramentos do aumento da 
violência na Região Ama-
zônica e os assassinatos do 
indigenista Bruno Pereira e 
do jornalista britânico Dom 
Phillips, aprovou ontem o 
seu plano de trabalho. 

Segundo os senadores, as 
audiências começarão nesta 
quarta-feira (22) com depoi-
mentos dos representantes 
da União dos Povos Indíge-
nas do Vale do Javari (Uni-
vaja) às 10h e, às 14h, do mi-
nistro da Justiça, Anderson 
Torres, a ser convidado a par-
ticipar. O convite será vota-
do ainda hoje em reunião da 
Comissão de Direitos Huma-
nos (CDH) do Senado.

Além do ministro da Jus-
tiça, entre as autoridades 
que também serão chama-
das à comissão, ainda sem 
data definida, estão o pro-
curador-geral da Repúbli-

ca, Augusto Aras, que está 
na região do Vale do Javari, 
o presidente da Funai, Mar-
celo Xavier, e o prefeito de 
Atalaia do Norte (AM), De-
nis Paiva.

Pelo plano aprovado, os 
senadores querem enten-
der a possível relação das 
mortes do indigenista e do 
jornalista inglês com o es-
quema de pesca ilegal e nar-
cotráfico. Outra providên-
cia a ser tomada envolve a 
solicitação de retomada e a 
conclusão do inquérito do 
assassinato, em Tabatinga 
(AM), em setembro de 2019, 
de Maxciel Pereira dos San-
tos, ex-Funai.

Defensor dos indígenas 
do Vale do Javari, ele traba-
lhava nas operações de com-
bate à caça, pesca, garimpo 
e exploração madeireira no 
território, que reúne a maior 
população de indígenas iso-
lados do mundo. Max, como 
era chamado pelos amigos, 
foi assassinado em Tabatin-
ga na presença da enteada e 
da mulher.

Forças de segurança
Ainda durante os traba-

lhos da comissão, os sena-
dores pretendem levantar e 
acompanhar quais proces-
sos existem no âmbito da 
Polícia Federal e em órgãos 
do estado que tratem da si-
tuação do narcotráfico na re-
gião Norte e quais medidas 
foram tomadas.

Outra decisão aprova-
da é o pedido de envio ime-
diato de forças de seguran-
ça pública para a garantir a 
integridade física dos servi-
dores da Funai em todas as 
Bases de Proteção do Vale 
do Javari - Quixito, Curuçá e 
Jandiatuba, bem como as se-
des da Coordenação Regio-
nal Vale do Javari e da Coor-
denação Frente de Proteção 
Etnoambiental Vale do Java-
ri (CFPE-VJ).

Os parlamentares tam-
bém desejam o envio ime-
diato de forças de seguran-
ça pública para garantir a 
integridade física dos vigi-
lantes indígenas que com-
põem a Equipe de Vigilân-

cia da Univaja (entre eles, 
Orlando Possuelo e Tataco) 
e dos coordenadores da Uni-
vaja, Paulo Marubo, Eliésio 
Marubo e Eriberto Maru-
bo, o Beto.

Integrantes
Composta por nove 

membros titulares, sendo 
três da Comissão de Meio 
Ambiente, três da Comis-
são de Constituição e Justiça 
e três da CDH, em um pra-
zo de 60 dias, o grupo, presi-
dido pelo senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), tam-
bém pretende investigar in 
loco as causas do aumento 
da criminalidade e de aten-
tados contra povos indíge-
nas, quilombolas, ribeiri-
nhos e jornalistas na região 
Norte e em outras áreas, 
bem como fiscalizar provi-
dências adotadas desde o 
desaparecimento de Bru-
no Pereira e de Dom Phil-
lips, servindo como subsídio 
para eventual pedido de Co-
missão Parlamentar de In-
quérito (CPI).

Senado ouvirá ministro da Justiça e Univaja 
Karine Melo 
Agência Brasil

O ministro Alexandre 
de Moraes, do Supremo Tri-
bunal Federal, deu 24 horas 
para que Twitter, Instagram, 
Facebook, Telegram, Youtu-
be e Tik Tok bloqueiem per-
fis e canais do Partido da 
Causa Operária (PCO), que 
é alvo de inquérito das fake 
news - apuração sobre ofen-
sas, ameaças e notícias fal-
sas contra o Judiciário.

A decisão foi proferida 
após as plataformas entra-
rem com uma série de re-
cursos contra a decisão dada 
pelo ministro no início do 
mês - na qual Alexandre 
disse ver indícios de que a 
estrutura do PCO tem sido 
usada “indevida e reiterada-
mente” para “impulsionar a 
propagação das declarações 
criminosas” e “ataques es-
cancarados e reiterados às 
instituições democráticas”.

“Considerando a gravi-
dade das publicações divul-
gadas, que atingem a hono-
rabilidade e a segurança do 
Supremo Tribunal Federal 
e de seus ministros, bem 
como do Tribunal Superior 
Eleitoral atribuindo e/ou in-
sinuando a prática de atos 
ilícitos por membros da Su-
prema Corte e defendendo 
a dissolução do tribunal, é 
necessária a adoção de pro-
vidências aptas a cessar a 
prática criminosa, além de 
esclarecer os fatos investi-
gados”, registrou um tre-
cho da decisão dada no iní-
cio de junho.

No novo despacho, o mi-
nistro do STF registrou que 
os recursos das empresas 
não tem efeito suspensivo 
- ou seja, não implicam na 
suspensão da decisão pro-
ferida, até que os pedidos 

sejam analisados - e assim 
apontou que ‘não há qual-
quer justificativa para o par-
cial descumprimento’ do 
despacho.

Em publicações nas re-
des sociais, o PCO defen-
deu a “dissolução do STF” 
e chamou Moraes de “ski-
nhead de toga” com “sanha 
por ditadura” e “tucano fas-
cista”. Também acusou o 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) de tentar fraudar as 
eleições para impedir uma 
eventual vitória do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT).

Quando o bloqueio das 
contas foi incialmente deter-
minado, o o presidente do 
partido, Rui Costa Pimenta, 
classificou o bloqueio como 
“censura”. “Segundo Ale-
xandre de Moraes ‘come-
temos crimes’. Os crimes 
são declarações políticas. 
Hoje, no Brasil ter determi-
nada opinião política é cri-
me. Não é agora, sempre lu-
tamos contra isso”, escreveu 
nas redes sociais, à época.

STF dá 24 horas para redes 
bloquearem perfis do PCO

Fake news

Pepita Ortega 
Agência Brasil

Perícia
A embarcação será 

submetida nos próximos 
dias aos exames 

periciais necessários. 
A PF indica que o barco 
deve servir para ajudar 

na investigação

Foto: José Medeiros/Agência Pública

Recursos
A decisão foi proferida 

após as plataformas 
entrarem com uma 

série de recursos contra 
a decisão dada pelo 
ministro Alexandre 
de Moraes no início

 do mês
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A guerra na Ucrânia 
pode durar anos, afir-
mou, no último domin-
go, o secretário-geral da 
Organização do Trata-
do do Atlântico Norte 
(Otan), Jens Stoltenberg, 
cobrando apoio constan-
te dos aliados dos ucra-
nianos no momento em 
que as forças russas lu-
tam por território no les-
te do país.

Stoltenberg disse que 
fornecer armamentos de 
última geração às tropas 
ucranianas aumentaria 
as chances de liberar a 
região de Donbas, no les-
te, que está sob controle 
russo, segundo o jornal 
alemão Bild am Sonntag.

Após não conseguir 
tomar Kiev, capital ucra-
niana, no começo da 
guerra, as forças russas 
concentraram esforços 
na tentativa de comple-
tar o controle de Donbas, 
que já tinha partes nas 
mãos de separatistas 
apoiados pela Rússia an-
tes da invasão de 24 de 
fevereiro.

“Precisamos nos pre-
parar para o fato de que 
[a guerra] pode levar 
anos. Não podemos de-
sistir de apoiar a Ucrâ-
nia”, disse Stoltenberg, 
segundo o jornal. “Mes-
mo se os custos forem al-
tos, não apenas em apoio 
militar, mas também na 
alta dos preços de ener-
gia e alimentos.”

O primeiro-ministro 
britânico, Boris Johnson, 
que visitou Kiev na últi-
ma sexta-feira com uma 
proposta de treinamen-
to às forças ucranianas, 
também disse no sába-
do que era importante 

Secretário da Organização cobra apoio constante dos aliados dos ucranianos, mesmo que os custos sejam altos

Guerra pode durar anos, diz Otan
na ucrânia

que o Reino Unido des-
se apoio no longo pra-
zo, alertando para o ris-
co de haver “saturação da 
Ucrânia”, com a guerra se 
arrastando.

Em um artigo de opi-
nião no jornal Sunday Ti-
mes de Londres, Johnson 
disse que isso significava 
garantir que “a Ucrânia 
receba armas, equipa-
mentos, munição e trei-
namento mais rapida-
mente do que o invasor”.

Um dos principais 
objetivos da ofensiva 
de Moscou para tomar 
o controle da região de 
Luhansk – uma das duas 
províncias que compõem 
Donbas -- é a cidade in-
dustrial de Sievierodo-
netsk. A Rússia afirmou 
no domingo que o ataque 
na cidade estava avan-
çando com sucesso.

O gover nador de 
Luhansk, Serhiy Gaidai, 
disse à televisão ucrania-
na que os combates torna-
vam a retirada de pesso-
as da cidade impossível, 
mas que “todas as ale-
gações da Rússia de que 
controlam a cidade são 
mentira. Eles controlam a 
principal parte da cidade, 
mas não toda a cidade”.

Apoio
O primeiro-ministro 

britânico, Boris 
Johnson, visitou 
Kiev na última 
sexta-feira com 

uma proposta de 
treinamento das 

forças ucranianas

n 

Vencedor 
obteve 
50,5% dos 
votos, contra 
47,3% de 
Hernández

eleições

Colômbia elege Gustavo Petro, primeiro 
presidente de esquerda na história do país

Gustavo Petro, ex-membro do movimento guerrilheiro M-19, prometeu mudanças sociais e econômicas profundas

Gustavo Petro, ex-membro 
do movimento guerrilheiro 
M-19 que prometeu mudan-
ças sociais e econômicas pro-
fundas, conquistou a Presi-
dência da Colômbia no último 
domingo, tornando-se o pri-
meiro candidato de esquerda 
na história do país. Petro ven-

ceu o magnata da construção 
Rodolfo Hernández com uma 
margem inesperadamente am-
pla, de mais de 700 mil votos, 
no que analistas disseram ser 
uma demonstração da ânsia 
dos colombianos por esforços 
para combater a profunda de-
sigualdade.

Petro, ex-prefeito da capital 
Bogotá e atual senador, pro-
meteu combater a desigualda-

de com educação universitária 
gratuita, reforma previdenciá-
ria e altos impostos sobre ter-
ras improdutivas. Ele obteve 
50,5% dos votos contra 47,3% 
de Hernández.

As propostas de Petro, es-
pecialmente a proibição de no-
vos projetos de petróleo, as-
sustam alguns investidores, 
embora ele tenha prometido 
respeitar os contratos atuais. 

A vitória de Petro deve cau-
sar nervosismo no mercado 
financeiro até que seu minis-
tério seja anunciado, disseram 
analistas à agência internacio-
nal de notícias Reuters no do-
mingo.

“A partir de hoje a Colôm-
bia muda; a Colômbia está di-
ferente”, disse Petro aos apoia-
dores em uma arena de shows 
de Bogotá. 

em Bangladesh

Chuvas deixam pelo 
menos 32 mortos

Em pequenos barcos, 
militares entregavam 
material de socorro on-
tem em cidades e vilare-
jos inundados em Bangla-
desh, depois que mais de 
9 milhões de pessoas fica-
ram isoladas no país e na 
vizinha Índia após fortes 
chuvas, disseram autori-
dades.

Pelo menos 32 pesso-
as morreram em Bangla-
desh desde o fim da sema-
na passada, após chuvas 
de monção que provoca-
ram inundações catas-
tróficas na divisão admi-
nistrativa de Sylhet, no 
nordeste, deixando cerca 
de um quarto de sua po-
pulação de 15 milhões de 
pessoas presa em meio a 
águas que sobem rapida-
mente e a rios transbor-
dando.

“As enchentes são as 
piores em 122 anos na re-
gião de Sylhet”, disse à 

Reuters o diretor-geral do 
Departamento de Geren-
ciamento de Desastres de 
Bangladesh, Atiqul Ha-
que. Ele acrescentou que 
uma dúzia de distritos no 
norte e nordeste foi inun-
dada.

“As operações de res-
gate e socorro foram in-
tensificadas, com oficiais 
do Exército e da Marinha 
chegando a mais pessoas 
isoladas pelas enchentes”, 
disse Haque.

Militares em barcos 
chegavam com água po-
tável e comida para as 
pessoas que se abrigavam 
nos andares superiores 
dos edifícios, mostraram 
imagens da televisão lo-
cal. As autoridades gover-
namentais estão tentando 
entregar 1.720 toneladas 
de arroz e 58 mil pacotes 
de alimentos secos para 
as comunidades atingi-
das pelas enchentes, além 
de comprimidos de puri-
ficação de água e medica-
mentos.
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Acender fogueiras juninas, em espaços urbanos,
é proibido em toda a Paraíba. A fumaça causa 
danos à saúde, agravando o estado das pessoas
com problemas respiratórios.

Cumpra a lei. 
Respeite a saúde de todos.

      Denuncie!  
      Semam 3218-9208

O não cumprimento da lei gera multa.

na frança

Emmanuel 
Macron perde 
maioria no
Parlamento

Após as eleições parla-
mentares no último domin-
go, na França, a ala gover-
nista que apoia o presidente 
reeleito Emmanuel Macron 
conquistou 245 assentos, 44 
a menos que na legislatura 
anterior, e com isso perdeu 
maioria absoluta no Parla-
mento francês. Em segundo 
lugar, a aliança de esquerda 
comandada pelo ex-candida-
to à presidência Jean-Luc Mé-
lenchon ocupou 131 cadeiras, 
enquanto o Rassemblement 
National, da também ex-can-
didata à presidência Marine 
Le Pen, passou de 8 para 89 
parlamentares.

Em comentários à impren-
sa após os números oficiais se-
rem divulgados, Le Pen clas-
sificou o resultado como uma 
“vitória histórica” e um “even-
to sísmico” na política france-
sa. “Macron é um presidente 
minoritário agora. Seu plano 
de reforma da aposentadoria 
está enterrado”, declarou a ex
-presidenciável em Hénin-Be-
aumont, seu reduto no nor-
te da França, onde foi reeleita 
para mais um mandato de cin-
co anos no Parlamento.

Para a Eurasia, o resulta-
do foi “muito pior” do que 
o esperado, e agora a Fran-
ça enfrenta a perspectiva de 
“semanas de negociações 
confusas para formar uma 
nova coalizão ou governo 
minoritário”. 

Agência Brasil 

Agência Brasil

Gabriel Caldeira 
Agência Estado

Agência Brasil

Foto:Fotos Públicas
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O reajuste dos aluguéis 
aumenta as dificuldades de 
manutenção das micro e pe-
quenas empresas e das ati-
vidades dos empreendedo-
res individuais na Paraíba, 
aponta a pesquisa “O Impac-
to da pandemia do coronaví-
rus nos pequenos negócios”, 
realizada pelo Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebrae), em 
parceria com a Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV). Conforme 
os dados, 53% dos estabeleci-
mentos tiveram aluguel rea-
justado nos últimos 12 meses. 

O estudo indica que 51% dos 
empreendedores desenvolvem 
suas atividades em imóveis alu-
gados. Destes, 34% desconhe-
cem o índice utilizado para o 
reajuste. A pesquisa registra 
que 13% dos empreendimen-
tos tiveram o aluguel reajusta-
do pelo Índice Geral de Preços 
– Mercado (IGP-M); 11% pelo Ín-
dice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA); e 43% por ou-
tros índices.

A gerente da unidade de 
Gestão Estratégica e Monitora-
mento do Sebrae Paraíba, Iva-
ni Costa, destaca que a alta dos 
custos, sobretudo do aluguel, é a 
maior preocupação dos empre-
sários, assim como o aumento 
de preços de insumos ou merca-
dorias, gasto com combustíveis 
e energia elétrica. Outros 26% 
elegeram a falta de clientes e, 
10%, as dívidas de empréstimos.

“O fato de a maioria não ser 
proprietária do local onde de-

Thadeu Rodrigues 
thadeu.rodriguez@gmail.com

Levantamento aponta que a alta dos custos é uma das maiores preocupações dos pequenos empresários na Paraíba

Reajuste de aluguéis afeta negócios
despesa maior

Foto: Divulgação/Assessoria

Despesa
Estudo indica que 51% 
dos empreendedores 

desenvolvem suas 
atividades em imóveis 
alugados. Destes, 34% 
desconhecem o índice 

utilizado para o reajuste

sempenha sua atividade gera 
um custo contínuo, sobre o qual 
eles não têm poder de mudan-
ça. Desta forma, eles acabam 
sendo reféns dos proprietários 
dos imóveis”, avalia Ivani Costa.

O IGP-M acumula alta de 
10,72%, nos últimos 12 meses 
(terminados em maio). Contu-
do, nos 12 meses imediatamen-
te anteriores, o crescimento era 
de 37,04%. Já o acumulado do 
IPCA nos últimos 12 meses é 
de 11,73%.

Alternativas
Ivani Costa afirma que o 

momento é de retomada das 
atividades e que o empreende-
dor deve buscar alternativas be-
néficas ao seu negócio. Umas 
das possibilidades é a renego-
ciação de valores dos aluguéis, 
já que não é interessante ao pro-

prietário que o imóvel fique de-
socupado. Quando possível, a 
adoção do trabalho remoto é 
uma alternativa.

“Há casos de pequenos ne-
gócios que reabriram apenas on
-line, após fase restritiva da pan-
demia. Claro que no caso de um 
restaurante isto não é possível, 
porque há uma demanda da po-
pulação para frequentar os lu-
gares e ter contato com outras 
pessoas. Mas, há empresas fun-
cionando parte on-line e parte 
presencial, no que chamamos 
de ‘figital’”, comenta a gerente.

De acordo com gestora, no 
setor de serviços, o segmento 
de saúde e estética está apresen-
tando bons resultados de negó-
cios. A esteticista Marisol Rodri-
gues conta que tinha acabado de 
inaugurar sua clínica de estéti-
ca quando foi decretado o fecha-
mento dos estabelecimentos. No 
primeiro mês, o proprietário da 
sala comercial dispensou o pa-
gamento do aluguel, mas com a 
persistência do contexto sanitá-
rio, a situação ficou difícil.

“Por três ou quatro meses, 
eu recebi um desconto de 50% 
no valor do aluguel, mas, de-
pois tive de pagar a integra-
lidade. A demanda dos ser-
viços estava bem devagar na 
reabertura porque as pessoas 
não tinham confiança com a 
crise sanitária. Neste contex-
to, o aluguel foi reajustado em 
10% após negociação, passan-
do para 16% neste ano”, comen-
ta Marisol. Ela cita a alta dos 
produtos como fatores que ele-
vam os custos. “Uma caixa de 
luvas custa o triplo do preço de 
dois anos atrás”, exemplifica.

Apesar das dificuldades, 
os pequenos negócios da Pa-
raíba continuam, pelo quar-
to mês consecutivo, protago-
nizando a geração de novos 
empregos no estado. É o que 
atesta levantamento reali-
zado pelo Sebrae Paraíba, 
a partir de informações do 
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
(Caged). De acordo com os 
dados, entre os meses de ja-
neiro e abril deste ano ape-
nas as micro e pequenas em-
presam contabilizam saldo 
positivo neste indicador. 

Em números, o levanta-
mento revela que entre os 
meses de janeiro e abril os 
pequenos negócios conta-
bilizaram saldo positivo de 
5.543 postos de trabalho. Já 
as médias e grandes empre-
sas e a administração públi-
ca apresentaram saldos ne-
gativos de 5.037 e 79 vagas, 
respectivamente, no mes-
mo período. 

Ainda segundo os dados 
do Sebrae, nesse cenário de 
reaquecimento do merca-
do de trabalho na Paraíba o 
destaque é para os pequenos 
negócios do setor de servi-
ços, que no primeiro quadri-
mestre de 2022 acumularam 
saldo positivo de 3.977 va-

gas. Em seguida, aparecem 
o setor construção, com sal-
do de 1.230 postos de traba-
lho, e a indústria de transfor-
mação, com 432 vagas.  

Por sua vez, os servi-
ços industriais de utilida-

de pública (SIUP) contabi-
lizaram saldo positivo de 
48 vagas, seguidos pela in-
dústria extrativa mineral, 
com 42 postos de trabalho, 
e pelo comércio, que encer-
rou o primeiro quadrimes-
tre do ano com saldo de 29 

vagas. Na contramão desses 
números, apenas as micro e 
pequenas empresas agrope-
cuárias apresentaram saldo 
negativo no período, de 215 
postos de trabalho. 

Resposta positiva
Na avaliação da gerente 

da Unidade de Gestão Estra-
tégica e Monitoramento do 
Sebrae Paraíba, Ivani Costa, 
os dados refletem, entre ou-
tros fatores, uma resposta 
ágil dos pequenos negócios 
para as demandas que estão 
surgindo no mercado. Além 
disso, segundo a gerente, o 
crescimento do setor de ser-
viços está relacionado com a 
ascensão de alguns segmen-
tos durante o processo de re-
tomada da economia. 

“Historicamente, na Pa-
raíba, os pequenos negócios 
geram essa resposta mais 
rápida na recuperação de 
novos postos de trabalho, 
até porque a dinâmica do 
mercado exige essa agili-
dade nas contratações. De 
modo especial, os núme-
ros ainda indicam segmen-
tos que estão se destacando 
nessa retomada, a exemplo 
dos bares e restaurantes, 
que foram reativados nos 
últimos meses”, explicou.

Novos empregos gerados em 2022

O Banco do Nordeste 
(BNB) contratou, nos cinco 
primeiros meses de 2022, um 
total de R$ 1,1 bilhão com o 
setor de serviços em toda sua 
área de atuação. O valor é 39% 
acima dos R$ 847 milhões con-
tratados no mesmo período 
do ano passado. O aumento 
também foi registrado na Pa-
raíba, com índice de 16%.

Os recursos são do Fun-
do Constitucional de Finan-

ciamento do Nordeste (FNE) 
e servem para impulsionar as 
atividades do setor, que vem 
crescendo em 2022. 

Houve, também, aumen-
to no valor médio contrata-
do pelos clientes. Enquan-
to as operações de janeiro a 
maio de 2021 ficaram no pa-
tamar de R$ 346 mil, o valor 
médio contratado no mes-
mo período deste ano foi de 
R$ 446 mil. “Esse aumento 

de 28% nos valores demos-
tra que os empresários estão 
confiantes e querem aprovei-
tar essa curva ascendente na 
economia da Região”, afirma 
o presidente do BNB, José Go-
mes da Costa.

Na Paraíba, o aumento de 
16% nos recursos investidos 
no setor de serviços mostram 
que, nos cinco primeiros me-
ses de 2022, o BNB apoiou os 
negócios com R$ 43 milhões.

Setor de serviços tem alta de 16% 
na contratação de crédito do BNB

de janeiro a maio

Todos os estados incluí-
dos na área de atuação do 
Banco do Nordeste apre-
sentaram crescimento no 
volume de serviços entre 
janeiro e março de 2022, na 
comparação com o mesmo 
período de 2021. Em sete 
dos 11 estados atendidos 
pelo BNB, o aquecimento 
nas atividades econômicas 
ficou acima da média na-
cional, que foi de 9,4%. As 
informações foram gera-
das pelo Escritório Técnico 

de Estudos Econômicos do 
Nordeste (Etene), que ana-
lisou os mais recentes da-
dos divulgados pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

Segundo o gerente exe-
cutivo do Etene, Allisson 
David de Oliveira Martins, 
o crescimento nos serviços 
está relacionado, em gran-
de parte, pelo retorno ro-
busto nas atividades eco-
nômicas presenciais, em 
decorrência do relaxamen-

to das medidas sanitárias. 
“Outro fator é a melhora 
do mercado de trabalho, 
que contribuiu para maior 
dinâmica econômica, so-
bretudo no Nordeste, em 
que os serviços apresen-
tam peso importante na es-
trutura econômica regio-
nal. Entre as atividades que 
promoveram maior impul-
so econômico no período, 
os serviços de alojamento e 
alimentação foram os gran-
des destaques”, afirma.

Atividades crescem no 1o trimestre

“Historicamente, 
na Paraíba, 
os pequenos 
negócios geram  
resposta mais 
rápida na 
recuperação 
de empregos

 Ivani Costa

A Feira Construcon, um 
dos maiores eventos de ne-
gócios e debates sobre o mer-
cado da construção civil no 
Nordeste, retorna ao forma-
to presencial em sua quinta 
edição nos dias 14, 15 e 16 de 
julho, no Centro de Conven-
ções, em João Pessoa. 

O evento já conta com 
cerca de 70 expositores e 
mais de 200 marcas confir-
madas que vão apresentar 
diversos lançamentos de 
materiais e produtos do seg-
mento imobiliário, com con-
dições especiais para negó-
cios e projetos. 

A feira, que agrega todo 

o mercado profissional de 
construção civil e arquitetu-
ra, já recebeu mais de 20 mil 
visitantes em suas edições 
anteriores. Neste ano, a feira 
traz também um congresso 
pago em sua programação, 
o Construcon Masters, com 
18 horas de conteúdo inédito 
com profissionais renoma-
dos do setor, como Alexan-
dre Frankel, CEO da Housi, 
e Adriana Lebrão, diretora 
de processos do empreen-
dimento Cidade Matarazzo.

As inscrições para a Fei-
ra Construcon estão abertas 
e são gratuitas para visita-
ção. Já o congresso Constru-

con Masters possui vagas 
limitadas e está oferecen-
do combos promocionais e 
exclusivos.

Evento debate mercado da construção 
civil com profissionais e estudantes

Feira ConstruCon 2022

Mais de 20 mil pessoas visitaram edições anteriores do evento, que será realizado de 14 a 16 de julho

Acesse, por meio do QR 
Code, o site do evento para 

obter mais informações 

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 0,82%

R$ 5,186
0,03%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

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

Euro  Comercial

0,96%

R$ 5,452

Libra  Esterlina

1,01%

R$ 6,357

Ibovespa

99.852 pts

Selic

Fixado em 15 de 
junho de 2022

13,25%
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Os municípios de todo o 
país contabilizam uma de-
manda reprimida de 2,78 mi-
lhões de famílias para ter 
acesso ao Auxílio Brasil, pro-
grama social do governo Jair 
Bolsonaro. São 5,3 milhões de 
pessoas que têm o perfil para 
receber o benefício e estavam 
na fila em abril, de acordo com 
o mais recente mapeamento 
da Confederação Nacional de 
Municípios (CNM).

A velocidade do cresci-
mento da demanda reprimida 
vem surpreendendo e preo-
cupando os prefeitos, que, na 
ponta, sentem as cobranças da 
população na esteira do au-
mento da pobreza nas suas 
localidades. É nos municípios 
que as famílias fazem o ca-
dastramento ao programa no 
Centro de Referência da As-
sistência Social (Cras) para ter 
acesso à rede de proteção so-
cial do país.

O mapeamento da CNM 
está sendo divulgado 10 dias 
após a publicação do resulta-
do do 2o Inquérito Nacional 
sobre Insegurança Alimen-
tar no Contexto da Pandemia 
de Covid-19, que mostrou que 
a fome no Brasil voltou a pata-
mares registrados pela última 

vez nos anos 1990. Atualmen-
te 33,1 milhões de pessoas não 
têm o que comer no país, 14 
milhões a mais do que no ano 
passado.

Aumento da fome
Enquanto as prefeituras 

alertam para a necessidade 
de reforçar o programa, espe-
cialistas defendem uma gran-
de mobilização para enfren-
tar o aumento da fome. Eles 
apontam falhas no desenho 
dos benefícios do Auxílio Bra-
sil e chamam atenção para 
a necessidade de direcionar 
recursos ao Alimenta Brasil, 
programa de aquisição de ali-
mentos de agricultores fami-
liares e doação para famílias 
em situação de insegurança 
alimentar.

Com a falta de exposição 
de dados pelo Ministério da 
Cidadania, responsável pela 
gestão do Auxílio Brasil, a 
CNM resolveu seguir com um 
acompanhamento próprio da 
situação nos 5.570 municípios.

A reportagem do Estadão 
procurou o ministério para 
obter os números oficiais e co-
mentar como estão sendo dis-
tribuídos os diversos benefí-
cios previstos no programa, 
entre eles o de Inclusão Pro-
dutiva Rural, pago em par-
celas mensais de R$ 200 a fa-

Programa tem demanda reprimida que cresce a cada mês e vem preocupando gestores municipais em todo o país 

Fila passa de 2,78 milhões de famílias
auxílio brasil

Adriana Fernandes 
Agência Estado Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Confirmação da saída de José Mauro Coelho da presidência da companhia tranquilizou o mercado

Pobreza
Mapeamento realizado 

pela CNM mostra 
que, atualmente, 33,1 

milhões de pessoas não 
têm o que comer no país, 

14 milhões a mais do 
que no ano passado

Cerca de metade dos bra-
sileiros ainda não configu-
rou limites para as transa-
ções feitas com Pix, embora 
70% saibam que esse ajuste 
é possível. Os números são 
de pesquisa do C6 Bank, 
realizada em parceria com 
o Ipec. O levantamento, fei-
to entre os dias 20 e 27 de 
maio, entrevistou duas mil 
pessoas das classes A, B e C 
e com acesso à internet.

Entre os entrevistados, 
47% ainda não ajustaram 
os limites de transferência. 
Os bancos e instituições fi-
nanceiras permitem ajustes 
de acordo com o horário e o 
tipo de transação.

Os limites do Pix foram 
introduzidos pelo Banco 
Central em novembro do 
ano passado, como medi-
da de segurança diante do 
aumento de crimes asso-
ciados ao sistema. À épo-

Quase metade dos brasileiros ainda 
não configurou limites para o Pix

segurança financeira

O bom desempenho das 
ações de bancos e a mudança 
de sinal em Petrobras, de ne-
gativo para positivo na ses-
são, contribuíram para que o 
Ibovespa respirasse um pou-
co neste começo de semana, 
chegando a recuperar a li-
nha dos 100 mil pontos após 
ter fechado na semana pas-
sada no menor nível desde 
4 de novembro de 2020, no 
que foi também a pior se-
mana (-5,36%) desde outu-
bro passado.

Sem a referência da bol-
sa de Nova York, em feria-
do, mas com retomada nas 
praças europeias, o índice 
da B3 fechou em alta, ontem, 
mas perdeu força na reta fi-
nal e subiu apenas 0,03%, aos 
99.852,67 pontos, entre míni-
ma de 98.408,88 e máxima de 
100.481,11, saindo de aber-
tura aos 99.824,25 pontos. 
Enfraquecido pelo feriado 
americano, o giro financei-
ro ficou em R$ 22,6 bilhões. 

No mês, o Ibovespa cede 
10,33%, levemente acima das 
perdas de abril (10,10%), até 
aqui as piores desde a queda 
de 29,90% no auge da aver-
são a risco pela pandemia, 
em março de 2020. Nas duas 
últimas sessões, a mínima 
do dia ficou em torno dos 
98,4 mil pontos. E, no ano, 
as perdas acumuladas pela 
referência da B3 estão ago-
ra em 4,74%.

“A região de 98,5 mil é 
um suporte que tem certo 
peso. A depender do fluxo 
de notícias no curto prazo, 

se não conseguir segurá-lo, 
pode ir para os 94 mil pon-
tos, e permanecer pela faixa 
dos 94 aos 98 mil como vis-
to por um bom tempo du-
rante o segundo semestre de 
2020”, diz Armstrong Hashi-
moto, sócio e operador da 
mesa de renda variável da 
Venice Investimentos.

Efeito da Petrobras
Da sessão de ontem, 

ele destaca a recuperação 
parcial em Petrobras (ON 
+0,87%, PN +1,14%), com o 
mercado parecendo ter in-
terpretado que a saída an-
tecipada de José Mauro 
Coelho da presidência da 
companhia, após a recente 
queda de braço entre a esta-
tal e o governo sobre os pre-
ços dos combustíveis, pode 
ter sido uma compensação, 
uma troca, para impedir a 
instalação de CPI.

No começo do pregão, 
a confirmação da saída de 
Coelho, em fato relevan-
te divulgado pela empre-
sa, resultou em suspensão 
temporária das ações da 
Petrobras, pela manhã, em 
dois momentos. Também 
em fato relevante, a estatal 
informou que a presidência 
será ocupada interinamen-
te pelo diretor executivo 
de Exploração e Produção, 
Fernando Borges.

“Não existe bala de pra-
ta para resolver a inflação, 
na canetada, com uma ma-
triz de transporte, no Bra-
sil, baseada no rodoviário. 
O custo de diesel é alto e 
impacta toda a cadeia, ge-
rando inflação, o que não é 
nada bom em ano eleitoral. 
Por isso, volta-se ao tema 
Petrobras e preço dos com-
bustíveis. Mais do que jogar 
a culpa na empresa, é uma 
questão conjuntural”, diz 
Rodrigo Moliterno, head de 
renda variável da Veedha 
Investimentos, citando tam-
bém fatores externos, como 
o efeito da guerra no leste 
europeu sobre as cotações 
do petróleo e as limitações 
globais em capacidade de 
refino, considerando a de-
manda corrente. “O impac-

to é sentido em todas as eco-
nomias”, acrescenta.

Expectativa
No quadro mais amplo, 

a semana reserva uma sé-
rie de dados domésticos que 
tendem a contribuir para o 
mercado ajustar a curva de 
juros, com respeito aos pró-
ximos movimentos do Co-
pom. Destaque, hoje, para a 
ata do Copom e, na quinta-
feira, para a coletiva do pre-
sidente do BC, Roberto Cam-
pos Neto, antes do anúncio 
do IPCA-15 de junho, na sex-
ta-feira. Lá fora, destaque na 
semana para as leituras pre-
liminares sobre índices de 
atividade de junho, os PMIs.

“Recentemente o Iboves-
pa emendou oito perdas diá-
rias, algo que não se via há 
um bom tempo. Houve gran-
de correção e, depois dessa 
realização, costuma vir a bus-
ca por descontos. Após a saí-
da vista em maio (R$ 6,1 bi-
lhões), ocorreu ingresso (R$ 
3 bilhões) de recurso estran-
geiro na primeira metade de 
junho (até dia 15). Chega uma 
hora em que o mercado come-
ça a cansar da correção, de 
ajustar pra baixo, e as opor-
tunidades (de compra) vão 
surgindo. Mas há também a 
busca por renda fixa, com os 
juros subindo pelo mundo”, 
diz Hashimoto, da Venice.

Ibovespa sobe 0,03% com foco na 
mudança de comando da Petrobras

pregão

A indicação do Comitê de 
Política Monetária (Copom), 
do Banco Central, na sema-
na passada de que deve au-
mentar a taxa Selic em até 0,5 
ponto porcentual na próxi-
ma reunião em agosto fez os 
economistas do mercado fi-
nanceiro revisarem as proje-
ções para a taxa de juros bá-
sica neste ano.

A maioria dos bancos e 
instituições consultadas em 
pesquisa do Projeções Broa-
dcast agora prevê que o Ban-
co Central deve subir os juros 
para 13,75% ao ano no final 
do ciclo de aperto monetário. 
Há uma semana, antes da re-
união do Copom, a estimati-
va era de 13,25%.

Alta de juros
De 38 instituições consul-

tadas, 28 (74%) esperam um 
aumento de 0,5 ponto porcen-

tual dos juros na próxima re-
união do Copom, em agosto, 
a 13,75%. Outras nove (24%) 
estimam alta de 0,25 ponto. 
Uma casa prevê a manuten-
ção da taxa Selic em 13,25%.

Para 30 de 37 instituições 
(81%), o BC deve interromper 
a alta de juros em agosto. Ou-
tras sete (19%) esperam que o 
BC continue elevando a taxa 
Selic em setembro. Para o fim 
do ano, a maioria dos bancos 
projeta a Selic em 10%, ante 
9,63% na pesquisa anterior.

Mercado aumenta projeção da Selic 
para 13,75%, após reunião do Copom

taxa revisada

Matheus Piovesana 
Agência Estado

Cícero Cotrim e  
Guilherme Bianchini 
Agência Estado

mílias que possuam em sua 
composição agricultores fa-
miliares. E mais uma vez não 
obteve resposta. Em outras re-
portagens publicadas, o pro-
cedimento foi o mesmo.

O clima entre os técnicos 
experientes da pasta é de in-
dignação com a falta de trans-
parência de informações, que 
deveriam ser públicas, segun-
do apurou o Estadão. Faltan-
do quatro meses para as elei-
ções, os dados detalhados do 
Auxílio, que garante um be-
nefício mínimo de R$ 400, são 
tratados como sensíveis nos 
bastidores do governo pelo 
seu potencial eleitoral.

ca, a maior preocupação era 
com sequestros-relâmpa-
go em que o cliente é obri-
gado a fazer transferências 
pelo sistema; agora, o setor 
financeiro se debruça so-
bre o aumento de roubos e 

furtos de celulares, muitas 
vezes seguidos de transfe-
rências de dinheiro, via Pix, 
para outras contas.

Segundo a pesquisa C6/
Ipec, 36% dos brasileiros já 
definiram novos valores 
para as transferências com 
Pix, e 6% deles fizeram o 
ajuste para apenas um dos 
bancos que utilizam. Ao 
todo, 12% responderam não 
se lembrar.

“O ideal é que as pessoas 
ajustem os limites diário e 
noturno de transações com 
Pix para o menor valor pos-
sível, de acordo com seus 
gastos diários”, informa, 
em nota, José Luiz Santa-
na, head de cibersegurança 
do C6. Os bancos permitem 
o ajuste dos limites em seus 
aplicativos.

O levantamento também 
perguntou sobre fraudes. 
Ao todo, quase 30% dos en-
trevistados afirmaram que 
outra pessoa já tentou fazer 
compras ou contratar servi-
ços em seu nome.

“O ideal é que as 
pessoas ajustem 
os limites diário 
e noturno de 
transações com 
Pix para o menor 
valor possível, 
de acordo com 
seus gastos

José Luiz Santana

Luís Eduardo Leal 
Agência Estado

n 

Expectativa 
em torno 
do anúncio 
resultou em 
suspensão 
temporária 
das ações 
da Petrobras 
em dois 
momentos

“Não existe 
bala de prata 
para resolver 
a inflação, na 
canetada, com 
uma matriz de 
transporte, no 
Brasil, baseada 
no rodoviário

Fernando Borges
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Procurando desenvolver 
uma cultura de enfrentamen-
to às violações dos direitos da 
criança e do adolescente, a Se-
cretaria de Turismo de João 
Pessoa (Setur/JP) vai promo-
ver o workshop “Exploração 
Sexual de Crianças e Adoles-
centes no Turismo, o que você 
tem a ver com isso?”. Marca-
do para o dia 21 de junho, o 
evento será realizado no au-
ditório do Best Western Hotel 
Caiçara, em Tambaú, das 18h 
às 21h, com entrada gratuita.

Segundo dados do Ins-
tituto Liberta, o Brasil ocu-
pa o segundo lugar no ran-
king mundial de exploração 

sexual de crianças e adoles-
centes. Estima-se que, a cada 
ano, 500 mil crianças são víti-
mas deste crime no país. Para 
ajudar a combater o abuso e 
a exploração sexual de meno-
res de idade no setor turístico 
do Brasil, o workshop preten-
de aproximar os diversos ato-
res do turismo — como guias 
e entidades representativas 
da classe — da rede de pro-
teção dos direitos da criança 
e do adolescente. Além dis-
so, também pretende quali-
ficar o trade turístico quanto 
ao enfrentamento à explora-
ção sexual de crianças e ado-
lescentes no setor.

De acordo com o secre-
tário municipal de Turismo, 
Daniel Rodrigues, o assun-
to está entre as pautas mais 
importantes do município 
atualmente. “A prefeitura 
municipal de João Pessoa, 
através da Secretaria de Tu-
rismo e em parceria com o 
Ministério Público, vem bus-
cando qualificar o turismo de 
João Pessoa”, diz ele. “Um dos 
pontos mais importantes de 
que estamos tratando é a ex-
ploração sexual de crianças 
e adolescentes. Vamos cor-
rer atrás, junto com o Minis-

Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de exploração sexual de crianças e adolescentes

Setur realiza workshop hoje, em JP
CONTRA AbusO de meNORes

Nalim Tavares 
Especial para A União Serviço

Principais canais de denúncia
Disque 100 - serviço de denúncias e proteção con-
tra violações de direitos humanos que atua 24h e 
funciona todos os dias da semana.

Ligue 180 - voltado para o enfrentamento à vio-
lência contra a mulher. O canal, além de receber 
denúncias de violações contra as mulheres, encami-
nha os relatos aos órgãos competentes e monitora 
o andamento dos processos. Também funciona 24 
horas por dia, todos os dias da semana.

Disque 156 - serviço de denúncias que atua em 
João Pessoa, e tem como objetivo garantir ajuda às 
crianças e adolescentes vítimas de violência.

n 

O evento é 
destinado à rede 
hoteleira e visa 
conscientizar o 
público sobre 
as violações 
de diretos dos 
menores

Foto: Arquivo pessoal

Secretário de Turismo de JP, Daniel Rodrigues, fará palestra 

tério Público, para combater 
esse crime.”

O secretário municipal de 
Direitos Humanos e Cida-
dania (Sedhuc), João Coruji-
nha, explica que o “workshop 
é destinado a rede hoteleira, 
para a conscientização da vio-
lação de direito dentro do se-
tor turístico”, e que o objeti-
vo da campanha é convidar 
a sociedade a refletir sobre as 
consequências da exploração 
infantil, “destacando a impor-
tância de garantir às crianças 
e aos adolescentes o direito 

de brincar, estudar e sonhar, 
para assim ter um desenvol-
vimento saudável.” 

O workshop será compos-
to por uma roda de diálogos 
e uma sessão de perguntas e 
respostas. Entre os palestran-
tes, além de Daniel Rodri-
gues e João Corujinha, esta-
rão o coordenador do Fórum 
Estadual de Prevenção e Er-
radicação do Trabalho Infan-
til e Proteção ao Trabalha-
dor Adolescente (FEPETI/
PB), Dimas Gomes da Silva; o 
procurador do Ministério Pú-

blico do Trabalho (MPT/PB), 
Dr. Eduardo Varandas, e o se-
cretário municipal de Desen-
volvimento Social, Dorgival 
Vilar. O prefeito de João Pes-
soa, Cícero Lucena, também 
estará presente.

O evento contará com o 
apoio da Secretaria Munici-
pal de Direitos Humanos e 
Cidadania (SEDHUC), e da 

Secretaria de Desenvolvi-
mento Social (SEDES). O Fó-
rum Nacional de Prevenção 
e Erradicação do Trabalho 
Infantil (FNPETI), o Conse-
lho Municipal do Direito da 
Criança e do Adolescentes 
(CMDCA), o Conselho Tute-
lar e o Ministério Público do 
Trabalho (MPT) também são 
colaboradores do projeto.

A região do Vale do Sabu-
gi, no Sertão do estado, vai 
ganhar no dia de São Pedro 
(29 de junho) um importante 
equipamento educacional: a 
sede própria do campus San-
ta Luzia do Instituto Federal 
da Paraíba. Será o 6o campus 
inaugurado pelo reitor Nicá-
cio Lopes em sua gestão.

O campus Santa Luzia ini-
ciou suas atividades em 2014 
como Centro de Referência 
em Educação Profissional e 
em 2017 ganhou o status de 
campus, na gestão do então 
ministro da educação, Men-
donça Filho. A unidade fun-
ciona em instalações cedidas 
pela prefeitura, na Rua Jader 
Medeiros, no centro, e aten-
de centenas de estudantes 
do Vale do Sabugi e de cida-
des vizinhas do estado do Rio 
Grande do Norte.

A sede própria do campus 
Santa Luzia será a 6ª unida-
de a ser inaugurada pelo rei-
tor do IFPB em sua gestão. O 
primeiro campus entregue 
foi o de Itabaiana, depois vie-
ram Catolé do Rocha, Guara-
bira, Santa Rita e Esperança. 

“Este será um momento mui-
to importante para a educa-
ção profissional na Paraíba, 
principalmente num instan-
te de tantas dificuldades e 
falta de recursos, vamos en-
tregar o campus com insta-
lações modernas, equipado e 
com 100% dos recursos empe-
nhados” destacou o reitor Ni-
cácio Lopes. 

O IFPB espera que a co-
munidade acadêmica pres-
tigie a festa de inauguração, 
que terá a participação de di-
retores e gestores da institui-
ção, além de agentes políticos 
e parlamentares. A nova sede 
do campus está localizada na 
Avenida Dorinha Eugênio, 
s/n, no bairro Cidade Univer-
sitária. “Eu agradeço ao de-
putado federal Efraim Filho, 
que foi o grande incentivador 
da criação do Campus Santa 
Luzia destinando recursos 
para a nossa instituição, as-
sim como outros parlamen-
tares de várias correntes par-
tidárias” disse Nicácio Lopes.

Até o final do mandato 
do reitor, ainda este ano, será 
inaugurado o campus Ita-

poranga, o 7o em sua gestão. 
“Isso será um marco porque 
estaremos finalizando todos 
os nossos campi programa-
dos” concluiu o gestor.

O campus Santa Luzia 
oferece três cursos para a co-
munidade: dois técnicos sub-
sequentes nas áreas de infor-
mática e energia renovável e 
um integrado ao ensino mé-
dio na área de informática.

Sede do IFPB em Santa Luzia será 
inaugurada no dia 29 de junho

vAle dO sAbugi

Após dois anos de reali-
zação remota, o Congresso 
Nacional de Pesquisa e En-
sino em Ciências (CONA-
PESC) volta a discutir pre-
sencialmente sobre o papel 
da ciência. O evento, que 
este ano chega à 17a edição, 
está com as inscrições aber-
tas e podem ser feitas on-li-
ne em um link disponível 
no site oficial do evento. As 
inscrições deverão ser efe-
tuadas por meio do preen-
chimento do formulário, 
observando-se os prazos es-
tabelecidos para cada mo-
dalidade de inscrição. O pe-
ríodo para 2a chamada das 
inscrições vai durar até 27 
de junho.

Com o tema central 
“Ciência e democracia: In-

terfaces e Convergências”, a 
edição 2022 traz ao foco de 
suas atividades para debates 
sobre formação de profes-
sores e o ensino de ciências, 
ciências e o SUS como direi-
to social, ciências e política 
de desenvolvimento susten-
tável e tecnológico, o papel 
das ciências nas políticas 
afirmativas e, por fim, ciên-
cia e investimento público.

O Conapesc 2022 será 
realizado de 6 a 8 de julho, 
no Centro de Convenções 
Raymundo Asfora, em Cam-
pina Grande, e tem o apoio 
da Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB). Para 
ampliar o espaço de produ-
ção do conhecimento, a or-
ganização do evento esta-
rá trazendo uma novidade: 

O CONAPESC Digital, con-
templando também a forma 
de participação on-line.

Sempre proporcionando 
experiências interdisciplina-
res, o CONAPESC já reuniu 
mais de 9.500 pessoas das di-
versas áreas do conhecimen-
to ao longo de seus seis anos 
de existência, consolidando-
se como um dos principais 
eventos da área. O evento 
tem tido como objetivos dis-
cutir sobre o papel da ciência 
como enfrentamento ao ne-
gacionismo, como resguar-
do de um sistema democrá-
tico e como um ato político. 
A programação completa, 
bem como a lista de mini-
cursos e outras atividades do 
evento, podem ser consulta-
das pelo site.

Congresso de Pesquisa e Ensino em 
Ciências abre prazo para inscrições

em CAmpiNA gRANde

Local
A nova sede do 

campus está 
localizada na avenida 
Dorinha Eugênio, no 

bairro Cidade 
Universitária

O Ministério da Educa-
ção (MEC) lançou ontem o 
Programa para Expansão da 
EaD nas Universidades Pú-
blicas Federais – Reuni Di-
gital. Durante a cerimônia 
de lançamento em Brasília, 
o secretário de educação su-
perior destacou que, além 
de ampliar o acesso, o pro-
grama pretende fomentar a 
permanência dos discentes 
na educação superior, por 
meio da educação a distân-
cia (EaD).

Vagas
No total, segundo o MEC, 

serão ofertadas 5.020 novas 
matrículas por ano. Duran-
te a cerimônia, o ministro da 
Educação, Vitor Godoy, assi-

nou uma portaria com auto-
rização para criação de 152 
novos cargos de docentes no 
programa. Eles vão atuar em 
14 cursos de graduação. Os 
cursos virtuais serão oferta-
dos no âmbito das universi-
dades federais em diferentes 
regiões do país.

Segundo o ministro, o 
programa pretende ampliar 
o acesso e a permanência dos 
estudantes na educação su-
perior pública, por meio da 
educação a distância, e asse-
gurar a qualidade da oferta. 

Também estão entre as 
metas do programa, a am-
pliação da participação pro-
porcional de grupos des-
favorecidos na educação 
superior; a consolidação e 
ampliação de novos progra-
mas e ações de incentivo e 
mobilidade estudantil; a ins-

titucionalização dos progra-
mas de educação a distância; 
e a capacitação de professo-
res, técnicos de informática 
e técnicos administrativos 
para atuar com educação a 
distância.

PNE
Outro objetivo do Reu-

ni Digital é contribuir para 
o alcance das metas do Pla-
no Nacional de Educação 
(PNE), em destaque a meta 
12, que estabeleceu em 33% 
o percentual de matrículas 
para a população de 18 a 24 
anos (taxa líquida) e em 50% 
para a população em geral 
(taxa bruta) até o ano de 2024. 
O programa prevê que seja 
assegurada a qualidade da 
oferta e expansão para, pelo 
menos, 40% das novas matrí-
culas, no segmento público.

Reuni Digital vai oferecer mais de 
cinco mil vagas para ensino superior 

pROgRAmA dO meC

Este é o sexto campus inaugurado pelo reitor Nicácio Lopes em sua gestão, com instalações modernas

Foto: Divulgação/IFPB

Karine Melo 
Agência Brasil
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Área devastada é a maior em 15 anos, segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia

Desmatamento recorde na Amazônia
em 2022

Manoela Bonaldo 
Agência Estado

Apenas nos cinco primei-
ros meses de 2022, a Amazô-
nia Legal registrou recorde 
de desmatamento e em 151 
dias derrubou 3.360 km² de 
floresta, conforme aponta le-
vantamento do Instituto do 
Homem e Meio Ambiente da 
Amazônia (Imazon), divul-
gado na última sexta-feira. A 
área desmatada é a maior em 
15 anos e os municípios mais 
afetados são, respectivamen-
te, Apuí (AM), Altamira (PA), 
Lábrea (AM), Novo Progresso 
(PA) e Novo Aripuanã (AM).

Com 1.476 km² de floresta 
desmatada, o último mês de 
maio também foi o pior já re-
gistrado desde 2008, ano em 
que o Imazon passou a mo-
nitorar a Amazônia. O esta-
do do Amazonas é o que teve 
a maior área desmatada, e 
corresponde a 38% do des-
matamento total registrado 
em maio.

O coordenador do Pro-
grama de Monitoramento da 
Amazônia do Imazon, Car-
los Souza Jr., alerta para no-
vos recordes nos próximos 
meses, fato a ser intensificado 
por causa da seca e das elei-
ções, conforme nota divulga-
da pela instituição. Segundo 
o pesquisador, em ano eleito-
ral as fiscalizações tendem a 
diminuir e, portanto, há au-
mento da devastação.

Em relação à área degra-

dada em maio, o estado de 
Mato Grosso corresponde a 
94% de todo valor registrado.

Os dados foram levanta-
dos pelo Sistema de Alerta de 
Desmatamento (SAD), basea-
do em imagens de satélites, 
que oferece análises mensais 
sobre o ritmo da degradação e 
desmatamento na Amazônia.

O SAD considera degrada-
ção florestal quando há dano 
decorrente de exploração ma-
deireira ou fogo. Já o desma-
tamento é analisado quando 
ocorre corte raso da flores-
ta, sendo as principais cau-
sas a pecuária, agricultura e 
garimpo.

Terras indígenas 
A terra indígena mais des-

matada em maio foi a Apyte-
rewa, localizada no Pará. De 
acordo com o Ministério Pú-
blico Federal (MPF), a região é 
de potencial conflito por cau-
sa da invasão de fazendeiros 
e gado que ameaçam indíge-
nas. A T.I. Apyterewa foi ho-
mologada em 2007 e, desde 
então, a única possibilidade 
de atividade econômica na 
área precisa ser autorizada e 
conduzida pelos indígenas.

Ainda de acordo com o 
MPF, há 12 anos uma sen-
tença judicial, que obriga o 
Governo Federal a retirar in-
vasores e ocupantes não in-
dígenas da TI Apyterewa, se-
gue sem ser cumprida. Sem 
haver a retirada de invasores, 
a área permanece sendo pal-

co de conflitos, inclusive con-
tra agentes do Estado.

Entre novembro e dezem-
bro de 2020, um grupo de 50 
a 70 pessoas cercou uma base 
da Funai na TI Apyterewa e 
atacou agentes federais que 
realizavam fiscalização am-
biental na região. Os invaso-
res colocaram pregos em pon-
tes, atiraram com armas de 
fogo, rojões e fogos de artifício 
contra fiscais e cercaram car-
ros e motocicletas. O objetivo 
era impedir que a fiscalização 
prosseguisse, afirma o MPF.

As outras terras indígenas 
mais desmatadas em maio fo-
ram a T.I. Karipuna (RO) e T.I. 
Cachoeira Seca (PA).

Recordes
A gestão Jair Bolsonaro 

tem sido marcada por recor-
des nos índices de desmata-
mento, aumento de focos de 
incêndio florestal e críticas 
da comunidade internacio-
nal em relação à atuação do 
país na área.

Devastação
O estado do Amazonas 

é o que teve a maior 
área desmatada, e 

corresponde a 38% do 
desmatamento total 
registrado em maio
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Para 
participar 
da primeira 
etapa, o 
candidato 
tem que ser 
brasileiro ou 
estrangeiro 
em situação 
legal no Brasil

O exame é voltado para profissionais graduados em instituições estrangeiras 

Começa nesta terça-fei-
ra o prazo para inscrição na 
primeira etapa da segunda 
edição do Exame Nacional 
de Revalidação de Diplomas 
Médicos Expedidos por Ins-
tituição de Educação Supe-
rior Estrangeira deste ano – 
o Revalida 2022/2. O exame 
é voltado para profissionais 
graduados em instituições 
estrangeiras que querem ter 
o diploma reconhecido no 
Brasil.

As inscrições terminam 
no dia 27 deste mês, e o exa-
me tem previsão de ser apli-
cado no dia 7 de agosto em 

oito capitais: Brasília, Campo 
Grande, Curitiba, Porto Ale-
gre, Recife, Rio Branco, Salva-
dor e São Paulo.

Para participar da primei-
ra etapa, o candidato tem que 
ser brasileiro ou estrangeiro 
em situação legal no Brasil. A 
taxa de inscrição é de R$ 410, 
e o pagamento deve ser fei-
to por meio de guia de reco-
lhimento da união (GRU Co-
brança) até 30 de junho em 
qualquer agência bancária ou 
casa lotérica.

“A pessoa interessada em 
realizar o exame deve ter di-
ploma reconhecido pelo Mi-
nistério da Educação ou ór-
gão equivalente do país de 
origem do documento, auten-

ticado pela autoridade consu-
lar brasileira ou pelo processo 
da Convenção sobre a Elimi-
nação da Exigência de Legali-
zação de Documentos Públi-
cos Estrangeiros, promulgado 
pelo Decreto no 8.660, de 29 de 
janeiro de 2016. Qualquer ou-
tro documento não substitui o 
diploma solicitado”, informa o 
Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep).

Ainda segundo o Inep, no 
momento da inscrição, o par-
ticipante deve indicar a cida-
de onde deseja fazer a prova, 
bem como anexar o diploma 
de graduação em medicina ex-
pedido por instituição de edu-
cação superior estrangeira.

Revalida de 2022 abre inscrições 
segunda edição

Pedro Peduzzi 
Agência Brasil

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Pesquisa Urbanística 
do Entorno dos Domicílios 
começou a ser realizada pelo 
IBGE, ontem, com o obje-
tivo de fornecer um pano-
rama da infraestrutura em 
todas as unidades da fede-
ração. Na Paraíba, mais de 
seis mil setores censitários 
serão investigados por qua-
se 500 servidores durante o 
levantamento, que já marca 
o início das operações ur-
banas do Censo Demográ-
fico 2022.

Cada setor censitário é 
uma unidade territorial de 
coleta e divulgação de da-
dos estatísticos do Institu-
to. O tamanho é planejado 
de acordo com o trabalho 
que será realizado, tendo em 
vista também a quantidade 
de domicílios e de morado-
res de cada região, de acor-
do com os limites territoriais 
de cada localidade.

No entanto, nesta fase, 
não serão feitas entrevistas. 
A coleta das informações 
ocorrerá somente a partir 
da observação direta fei-
ta em campo pelos agentes 
censitários supervisores e 
municipais, que preenche-
rão um questionário digital. 
Os tópicos envolvem temas 
como acessibilidade, circula-
ção, iluminação pública, es-
coamento de água das chu-
vas, equipamentos públicos 
e meio ambiente. 

Dos 10 quesitos avalia-
dos pela pesquisa, três de-
les são novos, ou seja, não 
estiveram presentes nem no 
Censo 2010, nem na Pesqui-
sa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD). Os re-

sultados devem servir como 
base para a elaboração de 
uma série de políticas públi-
cas nas três esferas de gover-
no, envolvendo temas como 
saneamento básico, mobili-
dade urbana, inclusão social 
e segurança pública.  

Levantamento
Para fazer o levantamen-

to, os agentes contarão com 
dispositivos equipados com 
GPS, fotos, mapas físicos e 
digitais e imagens de saté-
lite. Com isso, as informa-
ções obtidas serão georrefe-
renciadas. Além disso, pela 
primeira vez, a Pesquisa do 
Entorno abrangerá todos os 
chamados “aglomerados 
subnormais” – ocupações 
irregulares para fins de ha-
bitação, caracterizados peça 
carência de serviços públi-
cos essenciais, localizados 
nas áreas urbanas, indepen-
dente de terem arruamento 
regular ou contarem com si-
nal de sistema de navegação. 

Atualização para o Censo
Para garantir a cobertu-

ra total, durante a pesqui-
sa do Entorno, também será 
feito o procedimento de re-
conhecimento e atualiza-
ção do setor. Nesse caso, os 
supervisores percorrerão 
cada uma das áreas indica-
das para apurar caracterís-
ticas que podem interferir 
no trabalho do recenseador 
a partir do dia 1o de agosto, 
como, por exemplo: novos 
logradouros ou edifícios e 
a melhor forma de acesso 
ao setor. 

Cada agente também 

fará a verificação de corres-
pondência entre o que está 
no mapa físico e no aplicati-
vo de coleta com a realidade 
atual em campo. Com base 
nisso, se necessário, ele po-
derá fazer alterações.

Agente do IBGE
Durante a Pesquisa Ur-

banística do Entorno dos 
Domicílios, os agentes do 
IBGE não farão abordagens 
a nenhum morador ou do-
micílio. A fase de entrevis-
tas terá início apenas a par-
tir do dia 1o de agosto deste 
ano, com a participação dos 
recenseadores. Em caso de 
dúvidas, é possível identi-
ficar um servidor do IBGE 
por meio do número da ma-
trícula, RG ou CPF, ao ligar 
para o telefone 0800 721 8181 
ou pela internet, no site Res-
pondendo ao IBGE.

Pesquisa investiga infraestrutura 
urbana de seis mil setores na PB

ibge

n 

A coleta das 
informações 
ocorrerá 
somente a partir 
da observação 
direta feita 
em campo 
pelos agentes 
censitários 
supervisores e 
municipais, que 
preencherão 
um questionário 
digital
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Duplas com 
paraibanos 
sobem ao pódio 
no Campeonato 
Mundial de Vôlei 
de Praia, na Itália

O Brasil confirmou o fa-
voritismo e garantiu três 
pódios no Campeonato 
Mundial de Vôlei de Praia 

2022, que aconteceu em Roma na Itá-
lia. Duda e Ana Patrícia garantiram 
o ouro e no masculino prata para a 
dupla formada pelo paraibano Vitor 
Felipe e o paraense Renato e bronze 
para a dupla formada pelo paraibano 
George e o capixaba André.

Vítor Felipe e Renato foram supe-
rados apenas pelos campeões olím-
picos Mol e Sorum, da Noruega, 
com sets de 15/21 e 16/21. Já André 
e George venceram os americanos 
Schalk e Brunner, de virada, por 2 
sets a 1 (15/21, 21/17 e 15/11). O Brasil 
é o maior vencedor e medalhista do 
Mundial, com 13 títulos e 34 pódios.

Em entrevista para à Confede-
ração Brasileira de Voleibol (CBV), 
Vítor Felipe falou sobre o resulta-
do. “Não jogamos o nosso melhor 
na final, mas lutamos em todos os 
pontos. Estudamos bastante o sis-
tema defensivo deles, mas senti-
mos um pouco de pressão por ser a 
nossa primeira final de Campeona-
to Mundial. Crescemos jogo a jogo, 
curtimos ao máximo e foi muito im-
portante para o nosso time disputar 
uma final de campeonato mundial”.

Nascido em Belém do Pará e ra-
dicado em João Pessoa, Renato tam-
bém fez uma breve análise do re-
sultado do mundial. “Estou muito 
feliz. Foi um campeonato de muita 

superação com jogos difíceis desde 
a chave de grupos. Ganhamos de 
times muito fortes e foi muito espe-
cial disputar essa final de Campeo-
nato Mundial. Agora é treinar ainda 
mais porque queremos esse ouro”.

Sobre o bronze, o paraibano 
George falou em sonho realizado 
e em entrevista à CBV destacou a 
importância do pódio. “Esse é o so-
nho de qualquer atleta, disputar um 

Mundial e conquistar uma medalha. 
Estamos aprendendo a lidar com a 
ansiedade. Grandes torneios e essa 
medalha vêm para coroar o traba-
lho que fazemos no dia a dia. É um 
torneio diferente, com um jogo por 
dia e todos os times chegam no seu 
melhor nessa competição. Essa me-
dalha é muito especial”, pontuou.

Ao todo oito duplas representa-
ram o Brasil no Campeonato Mun-

dial de Vôlei de Praia, que aconteceu 
de 10 a 19 de junho, em Roma, na Itá-
lia. André Stein/George e Renato/
Vitor Felipe, que treinam na capital 
paraibana, estão entre as 25 primei-
ras duplas do ranking da Federação 
Internacional. Defenderam ainda o 
Brasil na competição as duplas Bár-
bara Seixas/Carol Solberg, Rebecca/
Talita, Taiana/Hegê, Alison/Guto e 
Bruno Schmidt/Saymon. 

“Não jogamos o 
nosso melhor 
na final, mas 
lutamos em 
todos os pontos. 
Estudamos 
bastante o sistema 
defensivo deles, 
mas sentimos um 
pouco de pressão 
por ser a nossa 
primeira final 
de Campeonato 
Mundial. 
Crescemos jogo 
a jogo, curtimos 
ao máximo e foi 
muito importante 
para o nosso time 
disputar uma final 
de campeonato 
mundial

Vítor Felipe

Paraíba
é prata e bronze

Em Roma,
O paraibano Vitor Felipe e o paraense Renato ficaram com a medalha 

de prata ao perderem para a dupla norueguesa Mol e Sorum

O capixaba André e o paraibano George venceram os norte-
americanos Schalk e Brunner e conquistaram a medalha de bronze

Foto: Instagram/@vitorfelipe00

Foto: Reprodução/Volleyboll World

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br



22  A UNIÃO –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 21 de junho de 2022 EDIÇÃO: Cardoso Filho
EDITORAÇÃO: Bhrunno MaradonaEsportes

A batalha campal que mar-
cou o final da partida em que 
o Botafogo venceu o Interna-
cional de virada, por 3 a 2, em 
Porto Alegre, nesse domin-
go, teve uma súmula carrega-
da. No documento, o árbitro 
Sávio Pereira cita que David 
e Lucas Piazon foram os cul-
pados pela conduta violenta 
ao final da partida e que não 
conseguiu apresentar o car-
tão vermelho em campo para 
os dois atletas.

Durante o jogo, mais dois 
atletas também deixaram o 
campo mais cedo. Philipe 
Sampaio foi expulso logo no 
início ao ser pivô de pênalti 
polêmico. Na súmula, Sávio 
Pereira justificou a utilização 
do cartão pelo fato de o atleta 
botafoguense “impedir chan-
ce clara de gol com uso inten-
cional de mão na bola”.

O lance que originou o pri-
meiro gol do Internacional na 
partida provocou ainda uma 
outra exclusão. Inconformado 
com a marcação da penalidade, 
o técnico português Luís Cas-
tro, do Botafogo, foi expulso 
na sequência. Sávio relata que 
o comandante do time carioca 
colocou a arbitragem em xeque 

ao afirmar que “isso é uma ver-
gonha, uma vergonha o que vo-
cês estão fazendo. Estragaram 
o jogo, é vergonhoso.”

Pelo lado do Inter, o zaguei-
ro Mercado recebeu dois ama-
relos por reclamação e deixou 
a equipe gaúcha com um a me-
nos. Os quatro atletas serão jul-
gados pelo Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva (STJD).

A confusão teve início logo 
após o Botafogo fazer 3 a 2, 
já nos acréscimos, com o la-
teral-esquerdo Hugo. Lucas 
Piazon teria comemorado em 
frente ao banco dos anfitriões. 
No documento, Sávio explica 
o que aconteceu.

“Após o término da parti-
da, o jogador de número 17, 
David Corrêa da Fonseca, da 
equipe do S.C. Internacional, 
atingiu um soco na cabeça do 
atleta número 43, Lucas Do-
mingues Piazon. Informo que 
não foi possível apresentar o 
cartão vermelho no campo de 
jogo”, escreveu o juiz. A sú-
mula será agora analisada pelo 
STJD que irá encaminhar as 
denúncias contra todos os ci-
tados pela arbitragem

Com a derrota, o Inter se-
gue com 21 pontos na classifi-
cação do Brasileirão. Já o Bo-
tafogo contabiliza 18.

Agência Estado

Ivo 
   Marques

ivo_esportes@yahoo.com.br

O futebol é realmente um esporte diferente, 
e por isso, tanta paixão no mundo todo. 
A imprevisibilidade é algo que o torna 

mágico e dá subsídios para o torcedor sonhar, 
sabendo que o sonho pode se tornar realidade. 
O Campinense escreveu no sábado mais uma 
página de exemplo de que impossível é uma 
palavra que não existe no vocabulário desse 
esporte. A Raposa, após oito jogos sem vencer 
e na zona de rebaixamento, enfrentou um time 
que, até então, estava à sua frente na tabela de 
classificação, e na casa dele. Tudo caminhava 
para mais uma derrota, mas não foi o que 
aconteceu.

A bola rolou no Batistão, em Aracaju, e como 
era previsto, com o Confiança melhor e logo abriu 
o placar. Depois, para confirmar o favoritismo, fez 
dois a zero e parecia que tinha liquidado a fatura, 
ainda no primeiro tempo. Porém, a Raposa voltou 
para o segundo tempo arrasadora e fez três gols 
em 17 minutos, virando o jogo e mantendo uma 
vitória, que deixou até o mais fanático raposeiro 
sem acreditar.

O resultado fez a equipe fugir temporariamente 
da zona de rebaixamento e renovar as esperanças 
de dias melhores nas hostes rubro-negras. Agora, 
é possível até sonhar com uma classificação à 
próxima fase, mas se escapar do rebaixamento já 
será de bom tamanho, tendo em vista o número de 
pontos que a equipe perdeu nos primeiros jogos, e 
sobretudo em casa. 

O técnico Ranielle Ribeiro, que conquistou dois 
títulos paraibanos e um acesso à Série C, ganhou 
uma sobrevida, para provar que é preciso acreditar 
em um trabalho a longo prazo, mesmo com alguns 
percalços pelo caminho. Há dias que ele falava 
numa virada de página e ela pode ter começado 
neste jogo contra o Confiança. O futebol vive de 
resultados e quem sabe com outras vitórias, a 
esperança volte com tudo para um time, que até 
há pouco tempo, era vencedor e apontado como o 
melhor da Paraíba. Aguardemos os próximos jogos.

Botafogo
O Belo fez o dever de casa, como já se esperava, 

e continua firme entre os quatro melhores times da 
Série C. O Botafogo não quis saber de favoritismo 
e entrou logo para decidir o jogo contra o Atlético, 
lanterna. Não deu sopa para o azar, fez logo 1 a 
0 e depois garantiu a vitória com 2 a 0. O placar 
poderia ser bem maior, se não tivesse perdido 
tantas oportunidades criadas durante a partida. 
O time foi superior do começo ao fim do jogo 
disputado no Almeidão.

Na próxima rodada, vai encarar o melhor time 
do campeonato, o líder Mirassol de São Paulo. 
Porém, o jogo será também no Almeidão, e se fizer 
de novo o dever de casa, poderá terminar a rodada 
na liderança. Eu acredito nesta possibilidade, 
mesmo sabendo do nível técnico do adversário. O 
Belo demonstra ao seu torcedor que as chances de 
classificação para a próxima fase são grandes e 
que o sonho do acesso está bem vivo.

Série D
O Dinossauro perdeu a oportunidade de 

encostar no líder do grupo 3 da Série D, o Retrô, 
após ser derrotado em casa pelo Icasa. O Sousa 
entrou muito confiante no Marizão e vindo de uma 
vitória contra o Afogados, fora de casa, mas o bom 
time cearense surpreendeu e saiu da Paraíba com 
uma vitória importante, por 2 a 1, se igualando 
ao time sertanejo, com 17 pontos. Mesmo com a 
derrota, o Sousa conseguiu segurar a segunda 
colocação e ainda continua firme para conseguir 
a classificação à próxima fase da competição. Na 
próxima rodada, o Dinossauro agora vai enfrentar 
o lanterna Crato, com grandes chances de vitória.

A mesma coisa não podemos dizer do São 
Paulo Crystal, que não conseguiu vencer a fraca 
equipe do Crato, empatando em 1 a 1, no Ceará. 
Com o resultado, as chances de classificação são 
agora bastante reduzidas, já que está a 5 pontos 
do G4, na sexta posição. Na próxima rodada, 
o time de Cruz do Espírito Santo vai encarar 
justamente o time que aprontou para cima do 
Sousa, o Icasa. O jogo será na Paraíba e é decisivo 
para o tricolor.

Uma vitória 
surpreendente

Equipe carioca venceu, de virada, o colorado, no Beira Rio, e jogo terminou com briga envolvendo jogadores

Árbitro relata confusão na súmula
inter e botafogo

O Inter abriu vantagem de dois a zero, mas permitiu a virada
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A troca de comando no 
Flamengo não surtiu o efei-
to esperado pela torcida e a 
equipe rubro-negra amar-
gou a segunda derrota sob o 
comando do técnico Dorival 
Júnior. Nesse domingo (19) 
perdeu por 2 a 0 para o Atlé-
tico-MG, em pleno Estádio do 
Mineirão e com isso a equi-
pe comandada pelo argenti-
no Antonio Mohamed teve 
um alívio, pois vinha sendo 

pressionada pelos torcedores.
O rubro-negro está com 

15 pontos, a dez do Palmei-
ras, líder da Série A e a um 
ponto da zona de rebaixa-
mento. Nesta quarta-feira 
(22) a equipe carioca volta a 
enfrentar o Atlético de Huck, 
mas uma vez no Mineirão. 
A partida é válida pela Copa 
do Brasil. Na outra semana o 
time comandado por Dorival 
Júnior enfrenta o Tolima, da 

Colômbia, pela Libertadores 
da América.

Diferente de anos anterio-
res, o Flamengo não demons-
tra empolgação para sua tor-
cida, que é exigente e, com 
certeza não quer ver o clu-
be das multidões entrar na 
zona de rebaixamento. Os fa-
náticos torcedores esperam a 
reabilitação da equipe na pró-
xima rodada, quando enfren-
ta o América-MG, adversário 

direto na luta contra o Z4.
No jogo de domingo o 

Atlético-MG mostrou garra 
e a certeza que deseja melho-
rar e alcançar bons resultados. 
Com a vitória sobre o Flamen-
go o time mineiro alcançou os 
21 pontos e está na quarta co-
locação, com o mesmo núme-
ro de pontos do Atlético-PR, 
que ocupa a terceira posição. 
O time mineiro enfrenta o For-
taleza, sábado, no Mineirão.

Flamengo perde a segunda partida sob 
o comando do técnico e está pressionado

dorival júnior

Terceiro colocado no GP 
do Canadá de Fórmula 1, do-
mingo, no circuito Gilles Ville-
neuve, o inglês Lewis Hamil-
ton mudou completamente a 
postura desanimada das pri-
meiras corridas do ano ao ga-
rantir que a Mercedes está em 
evolução e pode incomodar os 
líderes ainda nesta temporada.

“É ótimo estar no meio da 
batalha”, disse Hamilton, an-
tes de mandar recado para as 
concorrentes. “Por um segun-
do eu estava meio que acom-
panhando esses caras. Deu a 
mim e à equipe muita esperan-
ça de que há mais por vir des-
te carro, o potencial está lá.”

Hamilton garante que Mercedes ainda vai 
incomodar na temporada da Fórmula 1

reação

Agência Estado

Além do pódio de Hamil-
ton, a Mercedes ainda viu o 
companheiro George Russel 
cruzar em quarto. Foram boas 
ultrapassagens ao longo da 
corrida da escuderia, mas vale 
ressaltar que Sérgio Perez, com 
a Red Bull, abandonou, e Char-
les Leclerc, da Ferrari, largou 
somente do 19° lugar. Ambos 
poderiam também estar na 
frente da equipe.

Mesmo assim, Hamilton 
não esconde sua motivação. De 

acordo com o heptacampeão 
inglês, já se sabe o que é preciso 
para a equipe voltar a disputar 
vitórias na Fórmula 1 após co-
meço desastroso com um carro 
lento e desequilibrado.

“Quando você alcança 
uma distância completa de 
corrida, descobre muito do 
carro. Muito a tirar desta cor-
rida, tem confiabilidade muito 
boa e foi um ótimo trabalho da 
equipe”, seguiu o inglês. “Só 
temos de manter nossas cabe-

ças abaixadas. Eu sei onde es-
tou perdendo para esses caras, 
então é aí que vou focar no ata-
que para melhorar.”

A próxima etapa da Fór-
mula 1 acontece daqui duas 
semanas. O Grande Prêmio 
da Grã-Bretanha está marca-
do para o dia 3 de junho e Ha-
milton espera se descartar na 
prova local, no circuito de Sil-
verstone, para tentar ameaçar 
a soberania atual de Red Bull 
e Ferrari.

O piloto inglês Lewis Hamilton subiu ao pódio após chegar em terceiro lugar no GP do Canadá

n 

Além do 
pódio de 
Hamilton, a 
Mercedes 
ainda viu o 
companheiro 
Russel cruzar 
em quarto
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A vitória sobre o Con-
fiança, por 3 a 2 de virada, 
um adversário direto na 
luta para fugir do rebaixa-
mento, foi tudo que o Cam-
pinense precisava, para ga-
nhar motivação e acreditar 
numa reação na Série C. O 
clube subiu para a 15a po-
sição, com 12 pontos, e fu-
giu um pouco da zona de 
rebaixamento, que no mo-
mento é o principal obje-
tivo do treinador Ranielle 
Ribeiro. Após oito partidas 
sem vencer, e já perdendo 
por 2 a 0, ninguém acredi-
tava na recuperação fantás-
tica da equipe.

“Foi uma vitória muito 
importante, para o resga-
te da confiança do grupo. 
Nossa luta agora é seguir em 
frente e distanciar cada vez 
mais do Z4. Se lá na frente 
conseguirmos mais coisas, 
aí vamos pensar em chegar 

mais longe. Vamos esta se-
mana treinar algumas vezes 
em um campo society, para 
nos adaptarmos ao tipo de 
gramado do estádio Passos 
D’Areia, em Porto Alegre, 
local da partida do próxi-
mo domingo, em Porto Ale-
gre, contra o São José”, disse 
o treinador. 

Sobre a partida contra o 
Confiança, quando o time 
conseguiu uma vitória de vi-
rada por 3 a 2, na casa do ad-
versário, Ranielle disse que 
houve um momento impor-
tante no vestiário, após o pri-
meiro tempo, que contribuiu 
para a performance da equi-
pe na segunda etapa.

“Sem críticas excessi-
vas, fiz ver aos atletas que 
era possível resgatar o fute-
bol do grupo. Aliás, eu nun-
ca desacreditei no potencial 
dos jogadores. No primeiro 
tempo, entramos um pouco 

defensivo, com três volantes 
jogando por dentro, e fomos 
infelizes num erro da arbi-
tragem, que marcou um pê-
nalti inexistente. O próprio 
árbitro pediu desculpa e dis-
se que na hora não teve uma 
visão perfeita do lance. De-
pois, levamos o segundo gol, 
por mérito do adversário, 

mas no segundo tempo, com 
a entrada dos meninos, rea-
gimos. Eu disse a eles que se 
fizéssemos um primeiro gol, 
tínhamos condições de bus-
car o empate, e acabamos 
sendo premiados até com 
uma vitória, o que eu não es-
perava, confesso”, concluiu o 
treinador da Raposa. 
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Após mais uma vitória, 
que manteve o Botafogo en-
tre as quatro melhores equi-
pes da Série C, o Belo retor-
nou aos trabalhos, agora para 
seu teste mais difícil, enfren-
tar o líder da competição, o 
Mirassol de São Paulo. On-
tem pela manhã, houve trei-
no para os jogadores que não 
atuaram na partida contra o 
Atlético-CE, quando o Belo 
venceu por 2 a 0. À tarde, o 
trabalho reuniu todo o gru-
po. Hoje, o treinamento será 
apenas no período da tarde. 
Amanhã, nos dois períodos 
e na quinta e sexta-feira, ape-
nas um expediente. O últi-
mo treino, antes da partida 
do próximo domingo, às 16h, 
no Almeidão, será no sábado, 
pela manhã.

O técnico Gerson Gus-
mão ficou muito satisfeito 
com o desempenho da equi-
pe na partida contra o Atlé-
tico, mas lamentou o número 
excessivo de chances per-
didas. 

“Nós tivemos mais tempo 
para treinar certas situações 
e conseguimos nos impor 
jogando bem pelos corredo-
res, com os atacantes, meias 
e principalmente os laterais. 
Assim, conseguimos um 

rendimento ofensivo mui-
to bom. Já podíamos ter ma-
tado o jogo logo no primei-
ro tempo, porque na Série C 
não podemos perder tantas 
chances, como perdemos, ou 
podemos nos complicar, mas 
graças a Deus conseguimos 
uma vitória importante que 
nos mantém ali no topo da 
tabela. Eu diria que já atingi-
mos dois terços do nosso ob-
jetivo. Queremos agora con-
quistar mais 10 pontos, para 
nos garantir uma boa classi-
ficacão”, afirmou o treinador.

Em relação ao próximo 
jogo, Gerson não esconde 
que tem tudo para ser um 
dos mais difíceis nesta fase 
de classificação, mas garante 
que o time vai estar prepara-
do para fazer o dever de casa.

Trata-se de um adversá-
rio muito forte, de alto ní-
vel técnico, muito organiza-
do, e como nós, está lutando 
pela ponta da tabela. Assim 
como enfrentamos o ABC 
e o Paysandu, vamos enca-
rar agora este duro adversá-
rio. Temos aí a semana toda 
para preparar a equipe para 
ser, além de muito ofensiva, 
procurar também neutrali-
zar os pontos fortes do Mi-
rassol, que são muitos. É um 
jogo muito importante para 
as nossas pretensões”, disse 
o treinador.

Equipe paraibana faz dever de casa e se prepara para enfrentar o líder da competição também no Almeidão

Botafogo-PB está na quarta posição
nA SÉRIE c

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br O Botafogo-PB venceu mais um desafio 

em busca do acesso à Série B, com Gustavo 
Coutinho marcando um dos gols da vitórtia 
contra o Atlético-CE, no Almeidão

Campinense se reabilita ao vencer o Confiança

SÉRIE d

Sousa perde em casa, mas 
continua na vice-liderança 

Após a derrota em casa, 
por 2 a 1, para o Icasa-CE, na 
rodada 10 do Campeonato 
Brasileiro da Série D, no úl-
timo domingo, o Sousa deu 
início à preparação já de olho 
na retomada da competição. 
Apesar do resultado, o clube 
se manteve na vice-liderança 
no G4 do grupo A3, no próxi-
mo sábado (25), a equipe joga 
como visitante contra o Crato-
CE, pela abertura da rodada 
11, tentando a permanência 
na segunda posição da tabela.

Na partida contra o Icasa-
CE, o Dinossauro até saiu na 
frente do placar com gol mar-
cado pelo lateral-esquerdo, 
Vinicius Paiva, no primeiro 
tempo, mas antes do fim da 
etapa inicial, Paulo Vitor em-
patou e no início de segun-
do tempo, novamente, mar-
cou o gol da vitória para os 
cearenses. Apesar da derro-
ta, o Sousa se manteve na vi-
ce-liderança, com 17 pontos, 
mas desperdiçou a chance de 
encostar no líder, Retrô-PE e 
ainda e permitiu que Icasa-
CE e América-RN chegassem 
aos mesmos 17 pontos.

Há quatro rodadas do fim 
desta primeira fase, o alviver-
de terá dois confrontos como 
mandante e dois como visi-
tante, para definir a sua si-
tuação na tabela de classi-
ficação. O clube recebe São 
Paulo Crystal e América-RN, 
no Marizão, e fora de casa 
joga contra Crato-CE e Retrô
-PE. De acordo com o treina-
dor Tardelly Abrantes, o ob-
jetivo é buscar a classificação 
na sequência da competição.

“Apesar da derrota, esta-
mos vivos na competição, va-
mos manter a calma e o foco. 

Teremos que conquistar es-
ses pontos perdidos dentro 
de casa para readquirir a con-
fiança na sequência da com-
petição. Durante a semana 
vamos trabalhar e buscar cor-
rigir os erros da última parti-
da”, comentou.

Na sequência da compe-
tição, o Dinossauro encara o 
Crato-CE, no próximo sába-
do (25),  a partir das 15h, no 
Estádio Mirandão, em Cra-
to-CE. O confronto será váli-
do pela abertura da 11ª roda-
da da competição nacional.

O outro representante pa-
raibano na Série D, o São Pau-
lo Crystal, viu a sua situação 
se complicar na tabela de clas-
sificação após o empate, em 1 
a 1, com o Crato-CE. O Cara-
cará saiu na frente, mas cedeu 
o empate à equipe cearense, o 
resultado deixou o clube ape-
nas na 6a colocação do grupo 
A3, com 12 pontos, cinco a 
menos que América-RN, úl-
timo clube dentro da zona de 
classificação do G4.

Agora o tricolor não de-
pende apenas de suas forças 
para tentar garantir a clas-
sificação para próxima fase. 
O time de Cruz do Espírito 
Santo terá de vencer os seus 
próximos quatro jogos e tor-
cer por tropeços de Sousa-PB, 
Icasa-CE e Afogados da In-
ganzeira-PE, equipes com 
quem o clube terá confron-
tos diretos nas próximas ro-
dadas, o outro adversário é o 
Globo-RN.

Neste próximo domingo 
(26), o São Paulo Crystal já en-
frenta uma das  equipes con-
correntes a uma das vagas do 
grupo A3. O tricolor recebe o 
Icasa-CE, às 15h, no Estádio 
Carneirão, em Cruz do Espí-
rito Santo, na partida válida 
pela abertura da rodada 11.  

Depois de garantir a pre-
sença na próxima fase do 
Campeonato Brasileiro Fe-
minino da Série A3, as me-
ninas do VF4 já sabem quem 

vai enfrentar na sequên-
cia da competição. A equi-
pe paraibana vai tentar a 
vaga para as oitavas de final, 
em dois confrontos contra o 
União-RN. Os duelos estão 
agendados para os dias 2 e 
7 de julho.

As duas equipes se en-
contram nesta nova fase, 
após terem eliminado CRB
-AL e Menina Olímpica-CE, 
respectivamente. O VF4 eli-
minou o CRB-AL com duas 
vitórias, 6  a 1 e 3 a 1, no pla-
car agregado 9 a 2, para as 
paraibanas. Por sua vez, 
o União-RN venceu a pri-
meira partida por 4 a 0, mas 
mesmo derrotado na parti-
da de volta, por 1 a 0, garan-
tiu vantagem no placar agre-
gado, 4 a 1 e avançou de fase.

Apesar de ter garantido 
a classificação com facilida-
de, o treinador do VF4, Gui-
lherme Paiva, acredita que 
os dois confrontos contra o 
União-RN serão equilibra-
dos, no entanto, vai preparar 
a sua equipe em busca de se-
guir adiante na competição.

“A partir desse momen-
to da competição, as equipes 
mais qualificadas ganham 
espaço. Vamos enfrentar 
uma equipe acostumada a 
disputar o Campeonato Bra-
sileiro, não teremos a mes-
ma facilidade que tivemos 
no primeiro jogo. Mas esta-
mos preparados, a tabela da 
competição não nos permi-
te escolher adversários, va-

mos buscar nosso melhor 
a cada partida para lutar-
mos pela classificação a cada 
fase”, pontuou.

Terminada a segunda 
fase, dezesseis clubes avan-
çam para a fase de oitavas de 
final, onde sucessivamente 
irão se confrontando até che-
gar a fase final, com a defi-
nição de campeão, vice-cam-
peão, além do acesso das 
quatro equipes semifinalis-
tas, para disputarem o Cam-
peonato Brasileiro Feminino 
da Série A2, em 2023. Mes-
mo com um grande número 
de participantes, o coman-
dante do VF4 sonha em le-
var a equipe paraibana até 
a segunda divisão do fute-
bol feminino nacional.

“Estamos estudando as 
equipes da competição, a 
qualidade técnica da Série 
A3 é equilibrada. Manti-
vemos parte do elenco que 
conquistou o Campeonato 
Paraibano e tivemos o refor-
ço da experiente atacante, Lú 
Meireles. O nosso projeto foi 
montado para buscar o aces-
so para a Série A2,  não é um 
sonho distante, temos chan-
ces reais sim, de conseguir o 
objetivo”, finalizou.

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

novA fASE

VF4 se classifica e encara o União-RN

VF4 venceu as duas partidas contra o CRB de Alagoas

A equipe da Raposa virou o placar quando perdia por 3 a 2

Foto: Ramon Mendes/Esporte Amador PB

Foto: Samy Oliveira

Foto: Cristiano Santos/Botafogo-PB
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Obituário

Irmã Sandra
18/6/2022 – Em Pedro Régis, 
no litoral norte da Paraíba, 
assassinada. Foi morta a tiros 
quando estava dormindo, após 
ter a casa invadida. Ela teria sido 
morta por engano e o alvo seria 
uma parente. O caso está sendo investigado.

Etevaldo da Silva Lima
(Sargento Lima)
17/6/2022 – Aos 57 anos, em João 
Pessoa (PB), em decorrência de uma 
infecção generalizada. Sargento 
reformado da Polícia Militar. Era 
natural de Pombal, no Sertão, e 
residia em Bayeux, na Região Metropolitana de 
João Pessoa. Também havia morado em Patos (PB). 
Era solteiro e não deixa filhos.

Edson Carlos
19/6/2022 – na “Pedra da Jamaica”, 
em São Bento (PB), assassinado. 
Foi morto com vários tiros. Ele 
estava acompanhado de um amigo 
que também foi alvejado e foi 
socorrido para o hospital.

Aforismo
“Pessoas que, estando 
ainda vivas, lembram a 

mim mesmo que também 
estou vivo, e que, se a ‘vida 

é uma agitação feroz e 
sem finalidade’, é também 

milagre, como ensina 
o poeta.”

Hildeberto 
Barbosa Filho
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EDIÇÃO: Jorge Rezende
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No domingo (19) foi o Dia 
Nacional do Luto, uma data 
que busca refletir sobre a per-
da e a necessidade de buscar 
apoio no momento do luto. 
Perder um ente querido é sem-
pre doloroso e é preciso respei-
to ao tempo de cada um para 
passar por esse momento.

A psicóloga do grupo Mo-
rada da Paz em João Pessoa, Si-
mone Lira, explica que o luto é 
um processo necessário quan-
do se perde alguém querido, 
mas também transitório. Cada 
um vive a sua maneira e é im-

portante buscar mecanismos 
que ajudem nesse processo. 
Com o tempo, as memórias 
diminuem um pouco o sofri-
mento, mas para cada pessoa 
esse tempo é diferente.

“O luto é um processo indi-
vidual, afinal cada pessoa lida 
de forma diferente. Para algu-
mas pessoas, sair ou conver-
sar, ajuda; já para outras ver 
filmes, séries ou ler livros tam-
bém pode auxiliar de alguma 
maneira, pois essas obras po-
dem traduzir aquele sentimen-
to que até então a pessoa não 
sabia explicar”.

Além de serem opções de 

entretenimento e diversão, fil-
mes, séries e livros também 
são ferramentas de reflexão 
sobre temas importantes da 
vidas de todos. Muitas obras 
do audiovisual trazem à tona 
discussões para debate e po-
dem ser aliadas para aqueles 
que passam por momentos di-
fíceis, como o processo de luto.

Para trazer mais natura-
lidade e iniciar um diálogo 
sobre o assunto, a psicóloga 
separou alguns filmes para 
abordar a temática nas conver-
sas do dia a dia. Um deles é ‘A 
Partida’, de Yojiro Takita, em 
que Daigo Kobayashi é um jo-

vem casado que acabou de ser 
dispensado da orquestra na 
qual tocava violoncelo. De re-
pente, vagando pelas ruas sem 
emprego, Daigo decide voltar 
para sua cidade natal na com-
panhia da esposa.

Lá, o único trabalho ime-
diato que lhe aparece é como 
“nokanshi”, uma espécie de 
coveiro especial responsável 
pela cerimônia de lavagem 
e vestimenta dos mortos an-
tes que suas almas caminhem 
para o outro mundo. Daigo 
comporta-se com seriedade, 
um porteiro entre o céu e a 
terra. Ocorre que seu trabalho 

é simplesmente desprezado 
pela esposa de Daigo e por to-
dos ao seu redor. Mas é através 
da morte que ele finalmente 
compreende o sentido da vida.

Outro filme é ‘P.S: Eu Te 
Amo’, de Richard La Grave-
nese, em que Holly Kennedy 
é casada com Gerry, um en-
graçado irlandês por quem é 
completamente apaixonada. 
Quando Gerry morre, a vida 
de Holly também acaba. Em 
profunda depressão, ela des-
cobre com surpresa que o ma-
rido deixou diversas cartas 
que buscam guiá-la no cami-
nho da recuperação.

Psicóloga indica produções cinematográficas e diz que obras podem ajudar quem está passando por momento delicado

Filmes ajudam a refletir sobre o luto
MORTE E ARTE

Emanuel José Pedrosa (Canetinha)
15/6/2022 – Aos 74 anos, em 
Maceió (Al), de câncer no fígado. 
Publicitário e radialista alagoano. 
Com mais de 50 anos de carreira, 
um de seus últimos trabalhos 
foi no comando do ‘Pajuçara no 
Ar’, programa da Rádio Pajuçara FM Maceió. 
Trabalhou em outras diversas rádios da capital 
alagoana, como a extinta Rádio Jornal AM 710.

José Nunes Araújo Neto 
(Zé de Cila)
19/6/2022 – Aos 76 anos, em 
Campina Grande (PB), vítima de 
uma pneumonia complicada por 
derrame pleural. Paraibano, que 
estava internado desde o último 
dia 11 de junho, era conhecido em Cabaceiras 
(PB) onde mantinha um estabelecimento próprio 
e recebia turistas sempre vestido com uma batina 
de padre. Ele dizia ter sido dublê no filme ‘O Auto 
da Compadecida’, de Ariano Suassuna. Também 
foi citado em uma das questões do Exame 
nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021.

Fotos: Instagram

Mano Ziul
15/6/2022 – Aos 61 anos, em 
decorrência de um tumor no 
cérebro. Carioca foi responsável 
pela implementação da informática 
no surfe e foi o primeiro no mundo 
a realizar transmissões ao vivo 
pela internet. na década de 1980, desenvolveu 
a transmissão em streaming e resultados online, 
com notas divulgadas assim que os juízes digitam. 
O sistema criado por ele revolucionou o esporte e 
até hoje é utilizado nas competições.Até então, as 
notas dos juízes eram escritas em folhas de papel, 
somadas após as baterias e anunciadas cerca de 
20 minutos depois.

Weslen de Oliveira
18/6/2022 – Aos 30 anos, em João 
Pessoa (PB), em acidente de 
trânsito. Ele morreu ao chocar sua 
motocicleta com um ônibus, no bairro 
Ernani Sátiro. Ele morreu no local.

Foto: Reprodução

Da Redação

Ronaldo Pimentel da Silva 
(DJ Mamute)
15/6/2022 – Aos 64 anos, no Rio 
de Janeiro (RJ). “lenda do funk” 
fluminense, era tido por muitos 
como um precursor do ritmo. Foi o 
autor de montagens históricas do 
funk, como ‘Homem Mau’, ‘Jack Matador’ e ‘Big 
Mute’. As músicas foram sucessos das décadas de 
1980 e 1990.

Foto: Instagram

Gledson Luna
18/6/2022 – Aos 32 anos, em 
Campina Grande (PB), em acidente 
de motocicleta. Mototaxista morreu 
após colidir na traseira de um 
caminhão.

Foto: TV Cabo Branco

Júlio Cézar Siqueira
14/6/2022 – Aos 58 anos, 
em Uberlândia (MG), em 
consequência de uma pancreatite 
aguda. Padre era titular da 
Paróquia Senhor Bom Jesus da 
Cana Verde, em Araguari (MG). 
nasceu na cidade de Patrocínio (MG) e se 
ordenou em dezembro de 1991.p

Foto: Divulgação

Maria Lúcia Dahl
15/6/2022 – Aos 80 anos, no Rio 
de Janeiro (RJ). Atriz sofria de 
Alzheimer e teve complicações 
no rim. Ela fez parte do elenco de 
novelas como ‘Salsa e Merengue’, 
‘Torre de Babel’, ‘Anos Dourados’, 
‘Bambolê’, ‘Jogo da Vida’, ‘O Espigão’ e ‘Espelho 
Mágico’. Também participou do programa ‘Chico 
Anysio Show’.

Foto: Acervo Grupo Globo

Foto: Portal Mídia

Foto: Folha Patoense
Foto: Redes Sociais

Foto: Diário Arapiraca

Foto: Arquivo Pessoal

Aponte seu celular para 
o QR Code e confira

lista com oito filmes que 
tratam da morte e do luto

Reinaldo Gaspar de Assis
18/6/2022 – Aos 21 anos, em João 
Pessoa (PB). Ele teria tentado 
assaltar um policial do estado do 
Ceará, que reagiu e o matou a tiros, 
no bairro do Bessa. Ele estaria com 
outro homem numa motocicleta, que 
fugiu do local.

Foto: Reprodução

Akeem Omolade Oluwuashegun
14/6/2022 – Aos 39 anos, Palermo, 
na Itália. Ex-jogador de futebol 
nigeriano considerado símbolo 
da luta contra o racismo na Itália. 
Foi encontrado morto no interior 
de um carro. Em 2001, ele contou 

Foto: Observatório Racial

Arnaldo Faria de Sá
16/6/2022 – Aos 76 anos, em 
São Paulo (SP). Ex-deputado 
e ex-vereador, era filiado ao 
Progressistas. Foi professor, 
contabilista e advogado. Comandou 
as secretarias de Esportes e 
de Governo da cidade de São Paulo em duas 
oportunidades.

Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

Francisco Salviano da Silva 
(Neudinho)
19/6/2022 – Aos 56 anos, em Aguiar 
(PB), assassinado. Policial militar 
não estava de serviço e foi tentar 
conter uma pessoa que efetuou 
disparo de arma de fogo para 
o alto durante uma vaquejada. Outra pessoa 
se aproximou e acertou cinco tiros no PM. Ele 
estava há 32 anos na corporação e pertencia à 3a 
Companhia do 13o BPM. natural de Igaracy (PB), 
deixa viúva e seis filhos. Também era maestro de 
uma banda filarmônica.

Foto: Patosonline

Edinaldo Manoel de Souza
16/6/2022 – Aos 61 anos, na 
Aldeia Olho D’Água do Padre, 
na terra indígena Atikum, em 
Carnaubeira da Penha (PE), 
assassinado. Indígena foi 
agredido a pauladas até a morte 
por policiais militares.

Foto: Reprodução

Caíque Barreto da Silva
19/6/2022 – Aos 20 anos, na BR-230, 
em Cajazeiras (PB), de acidente 
de carro. Ele conduzia um veículo 
quando colidiu frontalmente com 
um caminhão, cujo motorista não 
se feriu.p

Foto: Redes Sociais

com a solidariedade dos seus companheiros de 
clube do Treviso – e do treinador–,quando eles 
entraram em campo, por ocasião de um jogo 
contra o Gênova, com as caras pintadas de 
preto, depois de integrantes da torcida do Treviso 
terem se manifestado contra a contratação de um 
jogador negro.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR

AVISO
DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedimento 
da Tomada de Preços n° 00026/2022, para prestação dos serviços com a CONSTRUÇÃO DE UNIDADE 
ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE AGUIAR, atendendo ao Convênio nº 222/2021, 
celebrado entre a Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia e a Prefeitura Municipal 
de Aguiar e ADJUDICO o seu objeto à empresa OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
URBANA EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 26.764.981/0001-37, com o valor de R$ 1.239.775,01 (hum 
milhão, duzentos e trinta e nove mil, setecentos e setenta e cinco reais e um centavo).

Aguiar - PB, 20 de junho de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2022, que objetiva: CONSTRU-
ÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - R$ 163.030,62.

Alcantil - PB, 17 de Junho de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Av. São José, S/N - Centro - Alcantil - PB, às 13:00 horas do dia 11 de Julho de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para implantação de Sistema de Energia Solar nos prédios públicos do Município de Alcantil – PB, 
conforme Termo de Convênio n° 0177/2021 da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da 
Articulação Municipal – SEDAM/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0005/2021; 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 ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 08.008–SE-
CRETARIA DE INFRAESTRUTURA 08008.15.451.1010.1017 – IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO 4.4.90.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES EMENDA IMPOSITIVAS LOA 2021 Nº. 
225/SEFAZ. VIGÊNCIA: até 17/08/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil 
e: CT Nº 00120/2022 - 17.06.22 - ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - R$ 163.030,62.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2022, que objetiva: fornecimento de 
caixas com resmas de folhas A4 para suprir as necessidades das diversas secretarias do Município; 
ADJUDICO o seu objeto a: PAPELARIA ROCHA LTDA - R$ 107.280,00.

Algodão de Jandaíra - PB, 15 de Junho de 2022
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2022, que objetiva: fornecimento de caixas com 
resmas de folhas A4 para suprir as necessidades das diversas secretarias do Município; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: PAPELARIA ROCHA LTDA - R$ 107.280,00.

Algodão de Jandaíra - PB, 17 de Junho de 2022
HUMBERTO DOS SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: fornecimento de caixas com resmas de folhas A4 para suprir as necessidades das diver-
sas secretarias do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Algodão de Jandaira: 02.0000 – EXECUTIVO 02.010–GABINETE 
DO PREFEITO 02010.04.122.1001.2002 – MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 02.020–
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02020.04.122.1002.2003 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 
DA SEC. DE ADMINISTRACAO 02.040–SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 
02040.12.361.2002.2017 – MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 02.070–
SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA E ECONOMIA 02070.15.122.1009.2055 – MANUTENCAO DAS 
ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA 02.090–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02090.10.301.1007.2039 
– MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE 02090.10.301.2006.2029 – MANUT. 
DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM 02090.10.301.2006.2030 – MANUT. DAS ATIVID. 
DO PROG. SAUDE DA FAMILIA–ESF 02090.10.301.2006.2037 – MANUTENCAO DAS UNIDADES 
BASICAS DE SAUDE 02090.10.301.2006.2105 – MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF 02.100–
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02100.08.122.1008.2054 – MANUT.DAS ATIVIDADES 
DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 02100.08.122.1008.2088 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 
DO CONSELHO TUTELAR 02100.08.243.2008.2075 – MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FOR-
TAL. DE VINCULOS 02100.08.243.2008.2076 – MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 
02100.08.244.2007.2081 – MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA–IGDBF 02100.08.244.2007.2077 
– MANUTENCAO DO CRAS 02100.08.244.2007.2078 – MANUTENCAO DO IGD–SUAS 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE CONSUMO FONTES: 500 – 540 – 660. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Algodão de Jandaíra e: CT Nº 00088/2022 
- 17.06.22 - PAPELARIA ROCHA LTDA - R$ 107.280,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
RESULTADO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2022
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar, Empreendedor 

Familiar Rural e suas Organizações, para compor o cardápio da merenda escolar dos alunos 
matriculados na rede de Ensino, da Prefeitura Municipal de Assunção – PB. PROPONENTES 
DECLARADOS VENCEDORES e respectivos valores totais das contratações: COOPERATIVA 
DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DOS CAPRINOCULTORES E OVINOCULTORES DO - 
Valor: R$ 11.380,00; MARIA DE FÁTIMA BALBINO SILVA - Valor: R$ 39.450,00; MARIA VERA DA 
SILVA BATISTA - Valor: R$ 900,00. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@
assuncao.pb.gov.br. 

Assunção - PB, 06 de Junho de 2022
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Presidente da Comissão

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

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00002/2022, que objetiva: aquisição 
de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar, Empreendedor Familiar Rural e suas 
Organizações, para compor o cardápio da merenda escolar dos alunos matriculados na rede de 
Ensino, da Prefeitura Municipal de Assunção – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO 
DOS CAPRINOCULTORES E OVINOCULTORES DO - R$ 11.380,00; MARIA DE FÁTIMA BALBINO 
SILVA - R$ 39.450,00; MARIA VERA DA SILVA BATISTA - R$ 900,00.

Assunção - PB, 08 de Junho de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2022
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 IN00003/2022, que 
objetiva: Realização de show artístico, em via pública, no 32º São Pedro de Assunção–PB, no dia 09 de 
julho de 2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GR SHOWS LTDA 
(GLEYDSON GAVIAO) portadora do CNPJ nº 39.612.258/0001-84 - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Assunção - PB, 17 de junho de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2022, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 
PEÇAS E ACESSÓRIOS (EXCETO BATERIA E LAMPADAS) PARA VEICULOS LEVES E PESADOS 
E MÁQUINAS DE DIVERSAS MARCAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, 
COM MAIOR DESCONTO (%) SOBRE A TABELA AUDATEX/E OU SIMILARES A SER FORNECIDA 
PELA LICITANTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E VEÍCULOS ESTIMADOS CONSTANTES 
NESTE EDITAL E ANEXOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
GRANPEÇAS COM. E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍ. E SERVIÇOS LTDA - R$ 88.000,00; J 
A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - R$ 52.800,00; O CEARENSE 
DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - R$ 88.000,00; SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 
PARA AUTOS LTDA - R$ 96.800,00.

Assunção - PB, 20 de Junho de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, às 14:00 horas do dia 01 de Julho 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Locação de estrutura/
equipamentos de eventos para as Festividades do XXXII Maior São Pedro da Região nos dias 
08, 09 e 10 de Julho de 2022 em Assunção–PB, conforme descritivos constantes no Termo de 
Referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal 
nº 005/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: www.assuncao.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Assunção - PB, 17 de Junho de 2022
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO RESULTADO DE IMPUGNAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022

Torna público que através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Tereza 
Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, por meio do site www.compraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de equipamentos 
material  permanentes para estruturação das Unidades Básicas de Saúde PSF I e II, através de 
recurso de emenda parlamentar conforme proposta Nº 11383.748000/1210–01 do Ministério da 
Saúde. Torna publico aos interessados que o RESULTADO DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL IMPE-
TRADO PELA EMPRESA ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME  FOI INDEFERIDO.  Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34661143. 
E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: www.assuncao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
portaldecompraspublicas.com.br. 

Assunção - PB, 16 de Junho de 2022
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00015/2022
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 DV00015/2022, 
que objetiva: Contratação de empresa de engenharia, para execução de projetos complementares 
para construção de Creche Municipal no Municipio de Assunção; RATIFICO o correspondente proce-
dimento e ADJUDICO o seu objeto a: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - R$ 22.000,00.

Assunção - PB, 06 de Junho de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00017/2022
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 DV00017/2022, 
que objetiva: Contratação de Consultório especializado na confecção de Proteses Dentárias 
Conforme Portaria SUS nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Edson Pereira Neco (ED Proteses) - R$ 43.500,00.

Assunção - PB, 07 de Junho de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00018/2022
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 DV00018/2022, 
que objetiva: Aquisição de equipamentos eletrônicos Câmeras de Vídeo Monitoramento em Circuito 
Fechado; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: HENNING HAUAM 
RODRIGUES E ALMEIDA 10216520401 - R$ 39.890,14.

Assunção - PB, 10 de Junho de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Consultório especializado na confecção de Proteses Dentárias Con-
forme Portaria SUS nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DV00017/2022. DOTAÇÃO: 02.080–SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. 
DE SAÚDE 02080.10.122.0500.2053 – MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE – REC. SUS – 
3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA; FONTE DE RECURSO: 600 Transf. 
Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal – Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde. VI-
GÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Assunção e: CT Nº 00084/2022 - 09.06.22 - Edson Pereira Neco (ED Proteses) - R$ 43.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2022
O Pregoeiro Oficial comunica a suspensão do Pregão Presencial nº 00037/2022, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E INFANTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BELÉM–PB. Justificativa: Razões de interesse 
público. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua 
Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. 

Belém - PB, 20 de Junho de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2022
O Pregoeiro Oficial comunica a suspensão do Pregão Presencial nº 00038/2022, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR DE PNEUS, 4X4 E 01 (UMA) GRADE ARADORA, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB. Justifica-
tiva: Razões de interesse público. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no 
seguinte endereço - Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. 

Belém - PB, 20 de Junho de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA “HENRY FREITAS” QUE ACON-
TECERÁ NO DIA 28/07/2022, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DA 
CIDADE DE BELÉM – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2022. 
DOTAÇÃO: 06.01 SECRETARIA DA CULTURA 13.392.0247.2029 REALIZAÇÃO DA FESTA 
POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
201.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA 202.3.3.90.39.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00152/2022 
- 15.06.22 - HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - R$ 50.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA “LIMÃO COM MEL” QUE ACON-
TECERÁ NO DIA 28/07/2022, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DA 
CIDADE DE BELÉM – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2022. 
DOTAÇÃO: 06.01 SECRETARIA DA CULTURA 13.392.0247.2029 REALIZAÇÃO DA FESTA 
POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
201.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA 202.3.3.90.39.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00146/2022 
- 15.06.22 - DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA - R$ 88.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA “WALKYRIA SANTOS” QUE 
ACONTECERÁ NO DIA 29/07/2022, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DA 
CIDADE DE BELÉM – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2022. DO-
TAÇÃO: 06.01 SECRETARIA DA CULTURA 13.392.0247.2029 REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR 
DO SÃO PEDRO DE BELÉM 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 201.3.3.90.36.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA 202.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00147/2022 - 15.06.22 - IOA 
SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - R$ 55.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA “BRASAS DO FORRÓ” QUE 
ACONTECERÁ NO DIA 29/07/2022, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO 
DA CIDADE DE BELÉM – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2022. 
DOTAÇÃO: 06.01 SECRETARIA DA CULTURA 13.392.0247.2029 REALIZAÇÃO DA FESTA 
POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
201.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA 202.3.3.90.39.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00148/2022 
- 15.06.22 - FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA - R$ 45.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA “JORGE DE ALTINHO” QUE 
ACONTECERÁ NO DIA 29/07/2022, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO 
DA CIDADE DE BELÉM – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00010/2022. 
DOTAÇÃO: 06.01 SECRETARIA DA CULTURA 13.392.0247.2029 REALIZAÇÃO DA FESTA 
POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
201.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA 202.3.3.90.39.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00149/2022 
- 15.06.22 - JORGE DE ALTINHO A. ASSUNCAO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - R$ 70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA “CIRCUITO MUSICAL” QUE 
ACONTECERÁ NO DIA 30/07/2022, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO 
DA CIDADE DE BELÉM – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00011/2022. 
DOTAÇÃO: 06.01 SECRETARIA DA CULTURA 13.392.0247.2029 REALIZAÇÃO DA FESTA 
POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
201.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA 202.3.3.90.39.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00150/2022 
- 15.06.22 - F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA - R$ 50.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTECEN-
TES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00021/2022. DOTAÇÃO: 04.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
12.361.0188.2022 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 500 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 140.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 542 
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 143.3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 553 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 
NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR 146.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 571 
TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 
VINCULADOS 149.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO149.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Belém e: CT Nº 00145/2022 - 14.06.22 - MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - R$ 32.260,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA “EDYR VAQUEIRO” QUE 
ACONTECERÁ NO DIA 30/07/2022, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO 
DA CIDADE DE BELÉM – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00012/2022. 
DOTAÇÃO: 06.01 SECRETARIA DA CULTURA 13.392.0247.2029 REALIZAÇÃO DA FESTA 
POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
201.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA 202.3.3.90.39.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00151/2022 
- 15.06.22 - X4 MUSIC PROMOCOES LTDA - R$ 38.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2022 - SRP
REPUBLICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que em virtude da necessidade de alteração do instrumento 
convocatório para melhor atender as necessidades administrativas, fica republicada a licitação, 
PREGÃO PRESENCIAL nº. 018/2022-SRP, do tipo “menor preço”, cujo objeto é SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO. publicado no DOE e 
Jornal a União do dia 08/06/2022. Nova Data de abertura: 06/07/2022 às 10h00min (horário local). 
Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da 
Prefeitura de Boqueirão, à Avenida Nossa Senhora do Desterro, 1040, Bairro Novo, no horário das 
7:30 à 13:00.  Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão-PB, 20 de junho  de 2022.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00066/2022
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.licita-
caocabedelo.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 uma eventual aquisição de Livros Didáticos destinado a Educação Infantil da Rede Municipal 
de Educação. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 06 de Julho de 2022. Início da fase 
de lances: 09:15 horas do dia 06 de Julho de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto 
Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-
-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 20 de Junho de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00007/2022
A prefeitura Municipal de Cabedelo/PB torna público que fará realizar através da Comissão Perma-

nente de Licitação, sediada na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 
09:00 horas do dia 22 de Julho de 2022, licitação modalidade Concorrência, do tipo menor preço global, 
para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO HORTO MUNICIPAL. Recursos: PRO-
PRIOS/FUNDO ECOLÓGICO. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: 
licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/transparencia; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 20 de Junho de 2022
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da CPL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD10002/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD10002/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS; RATIFICO o corres-
pondente procedimento em favor de: MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 - R$ 
34.925,00; SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 34.600,00.

Caraúbas - PB, 01 de Junho de 2022
WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA

Secretária Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV10004/2022
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 DV10004/2022, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À CONSUL-
TORIA NA ÁREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO; RATIFICO o corres-
pondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GABRIELA PAES DOS SANTOS - R$ 12.000,00.

Caraúbas - PB, 13 de Abril de 2022
WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA

Secretária Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 10001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Expedicionário Luiz Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Julho 
de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: MANUTENÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DA UBS JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ NO DISTRITO DE BARREIRAS, CA-
RAÚBAS–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 7:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 20 de Junho de 2022
MARIA DO SOCORRO ANDRADE DE ARAÚJO

Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-
sencial nº 10006/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 01.00 – FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.3011.3003 – MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.01 – OUTROS SER-
VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos 
do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.301.3011.3004 
– MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA – BLOCO CUSTEIO 600 – Transferências Fundo 
a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍ-
DICA 10.302.3002.3006 – MANTER AS AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR 
600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco 
de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 04/05/2023. PARTES CONTRATANTES: Fundo 
Municipal de Saúde de Caraubas e: CT Nº 60601/2022 - 04.05.22 - LABORATORIO DE ANALISES 
CLINICAS SANTA CLARA LTDA - R$ 132.400,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a 
Registro de Preços nº AD10002/2022 - Ata de Registro de Preços nº 00002/2022, decorrente do 
processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00002/2022, realizado pelo PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CARAÚBAS/PB. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 01.00 
– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.3011.3003 – MANTER A GESTÃO DAS ATIVIDADES 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.01 
OUTROS – SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 600 – Transferências Fundo a 
Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações 
e Serviços Públicos de Saúde 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA 10.301.3011.3004 – MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA – BLOCO 
CUSTEIO 600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo 
Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.3.90.39.01 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Caraubas e: CT Nº 80301/2022 
- 01.06.22 - SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 34.600,00; CT 
Nº 80302/2022 - 01.06.22 - MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 - R$ 34.925,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS 
À CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV10004/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Caraúbas: 01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.3011.3003 MANTER A 
GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 500 . Recursos não Vinculados 
de Impostos 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS – PESSOA JURíDICA. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde 
de Caraubas e: CT Nº 50401/2022 - 13.04.22 - GABRIELA PAES DOS SANTOS - R$ 12.000,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS
EXTRATO DE REGISTRO

DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº 10005/2022, Processo Administrativo nº220318PP10005
, Pregão Presencial nº 00008/2022, PARTES SIGNATÁRIAS: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE CARAUBAS - CNPJ nº 11.431.018/0001-64, e as empresas: - 
- M. M. DE SOUZA EIRELI – ME.
CNPJ: 12.482.803/0001-09.
Item(s): 1.
Valor: R$ 51.040,00.
.  OBJETO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA: : LOCAÇÃO DE VEÍCULOS VIGÊN-

CIA: 02/05/2022 a 02/05/2023.
Caraúbas, (PB), em 02 de maio de 2022.

WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 10005/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 01.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.3011.3003 – MANTER A GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.01 OUTROS – SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA 600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do 
Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.3.90.39.01 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.301.3011.3004 – MANTER AS 
ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA – BLOCO CUSTEIO 600 – Transferências Fundo a Fundo de 
Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços 
Públicos de Saúde 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VI-
GÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de 
Saúde de Caraubas e: CT Nº 60501/2022 - 02.05.22 - M. M. DE SOUZA EIRELI - ME - R$ 51.040,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 02.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO GERAL 04.122.0003.2005 – MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 04.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 04.122.0005.2009 
– MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 500 – Recursos não Vinculados de 
Impostos 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caraubas 
e: CT Nº 60801/2022 - 02.05.22 - M. M. DE SOUZA EIRELI - ME - R$ 51.040,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 00008/2022, Processo Administrativo nº220321PP00008
, Pregão Presencial nº 00008/2022, PARTES SIGNATÁRIAS: Prefeitura Municipal de Caraúbas 

- PB, CNPJ: 01.612.638/0001-46, e as empresas: - 
- M. M. DE SOUZA EIRELI – ME.
CNPJ: 12.482.803/0001-09.
Item(s): 1 
Valor: R$ 51.040,00.
.  OBJETO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA: : LOCAÇÃO DE VEÍCULOS VIGÊN-

CIA: 02/05/2022 a 02/05/2023.
Caraúbas, (PB), em 02 de maio de 2022.

JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rodovia 

Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de ambulância zero km. Abertura 
da sessão pública: 14:00 horas do dia 06 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 14:01 horas do 
dia 06 de Julho de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: Tesouro Estadual - Convênio 
n° 0179/2021 e Próprios do Município de Conde, 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 007/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 
14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. 
Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 15 de Junho de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
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 015/2022 (Processo 
Administrativo Nº 090/2022), que objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar o 
fornecimento parcelado de material de limpeza de uso doméstico, para as diversas Secretarias, 
conforme termo de referência; com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
os quais apontam como proponentes vencedores: Licitante vencedor: Joelson Rodrigues da 
Silva-EPP, CNPJ: 45.319.079/0001-56, com o valor total de R$ 176.852,00, referente aos itens: 
2, 4, 5, 7, 10, 12, 17, 19, 23, 24 e 26; Licitante vencedor: Francisco Pereira Matias-ME, CNPJ: 
15.566.244/0001-03, com o valor total de R$ 60.554,00, referente aos itens: 1, 3, 8, 21 e 25; 
Licitante vencedor: Maior Clean Comercio Varejista de Instrumentos Cirúrgicos Eireli, CNPJ: 
23.708.247/0001-62, com o valor total de R$ 60.217,00, referente aos itens: 6, 9, 14, 15, 18 e 20; 
Licitante vencedor: Marleuza Pereira de Oliveira-EPP, CNPJ: 03.841.826/0001-71, com o valor total 
de R$ 36.480,00, referente aos itens: 11 e 16; Licitante vencedor: S. V. M. Emergencias Medicas 
Eireli, CNPJ: 28.439.173/0001-20, com o valor total de R$ 13.100,00, referente aos itens: 13 e 
12. Desta forma o valor total que deve ser homologado é de R$ 347.203,00 (duzentos e vinte mil 
e quarenta reais). Publique-se e cumpra-se.

Coremas-PB, 03 de junho de 2022
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito
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EXTRATO DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA Nº 154/2022

Pregão Eletrônico Nº 015/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Joelson 
Rodrigues da Silva-EPP (Mercadinho JC), CNPJ: 45.319.079/0001-56. Valor total contrato: R$ 
176.852,00. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de material de limpeza de uso doméstico, ref. 
aos itens: 2, 4, 5, 7, 10, 12, 17, 19, 23, 24 e 26. 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. Joelson Rodrigues da 
Silva (Pela contratada).  

Coremas-PB, 10 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA Nº 155/2022

Pregão Eletrônico Nº 015/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Marleuza 
Pereira de Oliveira-EPP, CNPJ Nº 03.841.826/0001-71. Valor total contrato: R$ 36.480,00. Objeto: 
Prestar o fornecimento parcelado de material de limpeza de uso doméstico, ref. aos itens: 11 e 
16. 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. Gilvan Pereira de Oliveira (Pela contratada).  

Coremas-PB, 10 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA Nº 156/2022

Pregão Eletrônico Nº 015/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: 
Francisco Pereira Matias-ME, CNPJ: 15.566.244/0001-03. Valor total contrato: R$ 60.554,00. 
Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de material de limpeza de uso doméstico, ref. aos 
itens: 1, 3, 8, 21 e 25. 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. Francisco Pereira 
Matias (Pela contratada).  

Coremas-PB, 10 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO TIPO A INTEGRA PARAÍBA, NO MUNI-

CÍPÍO DE COXIXOLA–PB, CONVÊNIO Nº 429/2021. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e 
respectivo valor total da contratação: TORRES CONSTRUCOES LTDA - Valor: R$ 936.462,69. 
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, Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, no horário 
das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3306–1057. 
E-mail: cplcoxixola@gmail.com. 

Coxixola - PB, 13 de Junho de 2022
VANDSON NEY DE AMORIM BRITO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022
ERRATA

A Prefeitura Municipal de Coxixola - PB, mediante o Presidente da CPL, designado pela Portaria 
nº 001/2022, de 03 de janeiro de 2022, torna público, para conhecimento e esclarecimento dos 
interessados, que houve um EQUÍVOCO na data prevista para abertura de propostas, caso não 
haja interposição de recurso, publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba do dia 04/06/2022, 
página 29 e no Jornal A União da mesma data, na página 26, contendo a seguinte alteração: Onde 
se lê: Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura 
dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 11/07/2022, às 10:30 horas, no mesmo 
local da primeira reunião; Leia-se: Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a 
sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 22/06/2022, 
às 08:30 horas, no mesmo local da primeira reunião.

Coxixola – PB, 20 de junho de 2022. 
VANDSON NEY DE AMORIM BRITO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 08:30 horas do dia 06 de Julho 
de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA MONUMENTO ARTÍSTICO NA 
SEDE DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA/PB, DESERTO NA TP 00008/2022. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com.  Edital: http://www.coxixola.
pb.gov.br/ ; www.tce.pb.gov.br.   

Coxixola - PB, 20 de Junho de 2022
VANDSO NEY DE AMORIM BRITO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00010/2022
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 DV00010/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESMONTAGEM DE ESTRU-
TURAS METÁLICAS; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
VANESSA CABRAL LEITE DE SOUZA EIRELI - R$ 17.415,08.

Cuité - PB, 20 de Junho de 2022
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2022, que objetiva: Aquisições por compras 
de Pneus e Protetores, destinados à Veículos leves, médios e pesados pertencentes à Prefeitura 
Municipal e aos Fundos Municipais de Saúde e Ação Social de Cuitegi/PB, exercício 2022 ou en-
quanto durar os quantitativos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
CARNEIRO DO NASCIMENTO COM DE PÇS P/VEIC AUTOMOTORES LTDA–ME - R$ 135.696,00; 
M A L DE M MARINHO - R$ 43.443,80; NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 
95.736,00. Ficam as empresas vencedoras do certame convocadas para as respectivas assinaturas 
dos Termos de Contratos, conforme instrumento convocatório.

Cuitegi - PB, 20 de Junho de 2022.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE
AVISO DE PREGÃO

ELETRÔNICO Nº. 028/2022
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 

DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA AS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PRE-
FEITURA. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 08:00h de 21/06/2022 no site 
http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Abertura das Propostas: 06/07/2022 às 09:01h (horário de Brasília) 
no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, 
das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 
159, centro, e-mail licitacaocuite@gmail.com, www.cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br ou http://
licitacao.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 20 de junho de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00009/2022
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 DV00009/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO, MANUTEN-
ÇÃO, INSTALAÇÃO DE MAQUINAS, APARELHOS HOSPITALARES, RAIO X, PROJETOS LABO-
RATORIOS DE BIOTECNOLOGIA E ESPECÍFICOS; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: NERIVALDO DA COSTA PESSOA – ME - R$ 16.200,00.

Cuité - PB, 20 de Junho de 2022
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE
AVISO DE PREGÃO

ELETRÔNICO Nº. 030/2022
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

AR CONDICIONADOS E VENTILADORES PARA AS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA 
PREFEITURA. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 08:00h de 21/06/2022 no site 
http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Abertura das Propostas: 06/07/2022 às 14:01h (horário de Brasília) 
no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, 
das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 
159, centro, e-mail licitacaocuite@gmail.com, www.cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br ou http://
licitacao.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 20 de junho de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÕES DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, GRUPO GERADOR e 
BANHEIROS QUÍMICOS, NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS 
A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DIA 
23.06.2022 FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2022. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS: 20.600 - 13.392.0008.2021 – 33.90.39.00 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI e BRUNO MARINHO SILVA – CNPJ 
27.187.738/0001-66 - CT Nº 90/2022 - 15.06.2022 - R$ 16.630,00 – dezesseis mil seiscentos 
e trinta reais

Cuitegi, 15 de junho de 2022.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00001/2022. OBJETO: Contratação de empresa es-

pecializada no ramo pertinente, objetivando locações DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, 
GRUPO GERADOR E BANHEIROS QUÍMICOS, necessários para realização dos festejos juninos a 
serem realizados pela Prefeitura Municipal, na sede do município, dia 23.06.2022. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. SOLICITAÇÃO: 
Secretaria de Educação e Cultura em 31.05.2022. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 13.06.2022.

Cuitegi - PB, 13 de junho de 2022
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO
DE PREÇOS Nº AD00006/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00006/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER OS EVENTOS OFICIAIS E FESTIVIDADES 
DESTE MUNICIPIO; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: EDUARDO DA SILVA 
BARBOSA – ME - R$ 150.715,00.

Esperança - PB, 17 de Junho de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

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

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

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

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

Esperança - PB, 20 de Junho de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00012/2022
Aos 20 dias do mês de Junho de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

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

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

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

1

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

KG 792 5,50 4.356,00

3

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

KG 105 3,49 366,45

6

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

UNIDADE 7920 1,20 9.504,00

19

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

KG 158 5,85 924,30

21

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

UNIDADE 950 1,10 1.045,00

22

LIMÃO TAHITI, Fruta de boa 
qualidade, sem defeitos sérios 
apresentando tamanho, cor e 
com formação uniforme. Fruta 
bem desenvolvida e madura. A 
casca pode apresentar pequenas 
manchas, desde que não afete a 
qualidade do produto.

KG 158 5,80 916,40

24

MAÇÃ VERMELHA, apresentan-
do grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, 
o transporte e a conservação 
em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas.

KG 211 8,07 1.702,77

25

MAMÃO FORMOSA, Limpa, 
fresca, de boa qualidade, apre-
sentando grau de maturidade 
adequado, livre de sujidades 
larvas e parasitas, acondicionada 
em embalagem adequada

KG 633 2,66 1.683,78

26

MANGA ROSA, Fruta de boa 
qualidade, sem defeitos sérios 
apresentando tamanho, cor e 
com formação uniforme. Fruta 
bem desenvolvida e madura. A 
casca pode apresentar pequenas 
manchas, desde que não afete a 
qualidade do produto - só será 
solicitada no período de safra 
do produto e de aspecto fresco.

UNIDADE 422 1,49 628,78

27
MARACUJÁ, fresco com as 
características organolépticas 
mantidas;

KG 211 3,78 797,58

28

MELANCIA, Limpa, fresca, de 
boa qualidade, apresentando 
grau de maturidade adequa-
do, livre de sujidades larvas e 
parasitas, acondicionada em 
embalagem adequada.

KG 1056 2,99 3.157,44

29
MILHO VERDE, Sem palha, 
sujidades, e grãos saudáveis, 
amarelos e de boa qualidade

ESPIGA 330 2,50 825,00

TOTAL 25.907,50

VENCEDOR: JOSE VITORIO DE LIMA 07133025426
CNPJ: 29.996.415/0001-49
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

2

ABÓBORA CABOTIAN Limpa, fres-
ca, de boa qualidade, apresentando 
grau de maturidade adequado, livre 
de sujidades larvas e parasitas, 
acondicionada em embalagem 
adequada.

KG 528 5,49 2.898,72

4

ALHO, bulbo inteiro, nacional, boa 
qualidade, firme e intacto, sem 
lesões de origem física ou mecâni-
ca, perfurações e cortes, tamanho 
e coloração uniformes, devendo 
ser bem desenvolvido, isento de 
sujidades, parasitas e larvas.

KG 132 23,92 3.157,44

5

ALFACE, CRESPA, Verdura de 
boa qualidade, com folhas verdes, 
sem traços de descoloração, tur-
gescentes, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas. Com excelente 
grau de limpeza, apresentando 
folhas limpas, livres de terra, restos 
vegetais ou materiais estranhos e 
de aspecto fresco

MOLHO 792 5,00 3.960,00

7

BATATA DOCE, Roxa ou branca, 
de primeira, sem rama, tamanho 
e coloração uniformes, fresca, 
compacta e firme, sem lesões de 
origem, rachaduras e cortes, sem 
danos físicos ou mecânicos oriun-
dos do manuseio ou transporte, 
livre de sujidades larvas e parasitas, 
acondicionada em embalagem 
adequada.

KG 792 4,88 3.864,96

8

BATATA INGLESA Branca, de 
primeira, sem rama, tamanho 
e coloração uniformes, fresca, 
compacta e firme, sem lesões de 
origem, rachaduras e cortes, sem 
danos físicos ou mecânicos oriun-
dos do manuseio ou transporte, 
livre de sujidades larvas e parasitas, 
acondicionada em embalagem 
adequada.

KG 2376 6,30 14.968,80

9

BETERRABA, Produto de boa 
qualidade. A casca deve ser lisa,= 
firme e sem rachaduras. Cor con-
centrada e tamanho médio e de 
aspecto fresco.

KG 158 7,99 1.262,42

10

BRÓCOLIS Verdura de boa qua-
lidade, com folhas verdes, sem 
traços de descoloração, turges-
centes, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas. Com excelente grau 
de limpeza, apresentando folhas 
limpas, livres de terra, restos vege-
tais ou materiais estranhos

KG 79 7,00 553,00

11

CEBOAL BRANCA, de primeira 
qualidade, graúda, com polpa firme 
e intacta, isenta de enfermidades, 
livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas, sem 
lesões de origem física ou mecâni-
ca, rachaduras e cortes, entregue 
em embalagens adequadas.

KG 950 7,80 7.410,00

12

CEBOLINHA, De primeira quali-
dade, graúda, com polpa firme e 
intacta, isenta de enfermidades, 
livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas, sem 
lesões de origem física ou mecâni-
ca, rachaduras e cortes, entregue 
em embalagens adequadas

MOLHO 792 3,40 2.692,80

13

CENOURA, in natura apresentan-
do grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, 
o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o 
consumo. Isentos de sujidades, 
parasitos e larvas.

KG 950 6,92 6.574,00

14

CHUCHU, Produto de boa qualida-
de, suficientemente bem desenvol-
vido. De cor verde claro e tamanho 
uniforme. São tolerados ligeiros 
defeitos de formação, desde que 
não afetem suas características. 
Devem pesar entre 230–250g, com 
10–11cm de comprimento e 6cm de 
largura e de aspecto fresco.

KG 369 6,54 2.413,26

15

COENTRO, Sem lesões de origem 
física ou mecânica, de primeira 
qualidade, tamanho e coloração 
uniforme, isento de sujidades e 
acondicionado em embalagens 
adequadas

MOLHO 792 3,99 3.160,08

16

COUVE MANTEIGA, Verdura de 
boa qualidade, com folhas verdes, 
sem traços de descoloração, tur-
gescentes, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas. Com excelente 
grau de limpeza, apresentando 
folhas limpas, livres de terra, restos 
vegetais ou materiais estranhos e 
de aspecto fresco.

MOLHO 264 4,49 1.185,36

17

ESPINAFRE, Sem lesões de ori-
gem física ou mecânica, de primeira 
qualidade, qualquer variedade, ta-
manho e coloração uniforme, isento 
de sujidades e acondicionado em 
embalagens adequadas.

MOLHO 100 4,99 499,00

18

FEIJÃO VERDE, Limpo, fresco, 
sem casca, de boa qualidade, livre 
de sujidades larvas e parasitas, 
acondicionado em embalagem 
adequada.

KG 211 11,99 2.529,89

20

INHAME, Produto de boa qualidade 
e sem defeitos grosseiros, como 
rachaduras, perfurações e cortes. 
Com aspecto, aroma e sabor típi-
cos do produto. Livres de umidade 
externa, com casca que solte facil-
mente, polpa branca ou amarelada 
e de aspecto fresco.

KG 633 5,88 3.722,04

23

MACAXEIRA, Limpa, fresca, de 
boa qualidade, apresentando grau 
de maturidade adequado, livre 
de sujidades larvas e parasitas, 
acondicionada em embalagem 
adequada.

KG 633 4,99 3.158,67

30
PIMENTÃO VERDE, de boa qua-
lidade e de aspecto fresco, sem 
defeito ou sinais de deterioração.

KG 105 7,00 735,00

31

REPOLHO BRANCO, Verdura de 
boa qualidade, com folhas verdes 
esbranquiçadas, sem traços de 
descoloração, turgescentes, intac-
tas, firmes e bem desenvolvidas. 
Com excelente grau de limpeza, 
apresentando folhas limpas, livres 
de terra, restos vegetais ou mate-
riais estranhos.

KG 264 8,25 2.178,00

32

REPOLHO ROXO, Verdura de 
boa qualidade, com folhasroxas, 
sem traços de descoloração, tur-
gescentes, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas. Com excelente 
grau de limpeza, apresentando 
folhas limpas, livres de terra, restos 
vegetais ou materiais estranhos.

KG 52 11,99 623,48

34

TOMATE, Produto de boa quali-
dade, sem defeitos na casca, bem 
desenvolvidos e maduros, graúdos, 
com cor e com formação uniformes, 
podendo ser redondo ou oblongo. A 
polpa deve ser intacta e firme e de 
aspecto fresco.

KG 950 8,00 7.600,00

TOTAL 75.146,92
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Esperança firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00012/2022, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Esperança, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00012/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00012/2022 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA 09948634462.
CNPJ: 30.170.516/0001-45.
Item(s): 1 - 3 - 6 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29.
Valor: R$ 25.907,50.
- JOSE VITORIO DE LIMA 07133025426.
CNPJ: 29.996.415/0001-49.
Item(s): 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 23 - 30 - 31 - 32 - 34.
Valor: R$ 75.146,92.
Total: R$ 101.054,42.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Esperança.
Esperança - PB, 20 de Junho de 2022

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
Torna público que fara realizar através da Comissão Especial de Licitação, sediada na Rua Antenor 

Navarro, nº 837, Centro Administrativo, Esperança - PB, às 09h00min do dia 07/07/2022, licitação na 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, processada sob o nº 00005/2022, para CON-
TRATÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE 
COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA 
INFÂNCIA NA COMUNIDADE DE SÃO MIGUEL, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA-PB. Recursos Estadu-
ais/Próprios (CONVÊNIO 431/2021 SEECT/PB; CONTRAPARTIDA), previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações. Informações presenciais no horário das 
08h às 12h dos dias uteis, no endereço supracitado, ou via o seguinte endereço eletrônico: esperanca.
pb.certames@gmail.com. Telefone: (83) 3361-3801. Edital: www.esperanca.pb.gov.br

Esperança - PB, 20 de junho de 2022.
Nobson Pedro de Almeida

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00016/2022
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 IN00016/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA “LUKA BASS” PARA ABRILHANTAR A 
PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICIPIO 
DE ESPERANÇA – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SIM 
SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS LTDA - R$ 30.000,00.

Esperança - PB, 20 de Junho de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00016/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO 

ARTISTICA “LUKA BASS” PARA ABRILHANTAR A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNI-
NAS, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA – PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: 
Secretaria de Comunicação, Eventos e Turismo. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 20/06/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA “SAMYA MAIA” PARA ABRILHANTAR A 
PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICIPIO 
DE ESPERANÇA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.013–SEC DE COMUNICACAO, 
EVENTOS E TURISMO 02013.23.695.1030.2054 – REALIZACAO DE EVENTOS 3.3.90.39.00.00 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 500 3.3.90.39.00.00 OUTROS SER-
VICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 899. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00204/2022 - 
06.06.22 - FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - R$ 50.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0214/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA - PB
Contratada: L&L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 18.833.963/0001-31
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FABRÍCIO 

BATISTA DE ARAÚJO, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PB.
Processo Administrativo: 2022.267.2-007.02/02 
Licitação: TOMADA DE PREÇOS 00002/2022.
Regime de Execução: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.
Recursos: ESTADUAIS/PRÓPRIOS.
Vigência: 17/06/2022 a 12/01/2023
Valor: R$ 498.109,75
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA “BONDE DO BRASIL” PARA ABRI-

LHANTAR A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2022 
NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00010/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.013–SEC DE CO-
MUNICACAO, EVENTOS E TURISMO 02013.23.695.1030.2054 – REALIZACAO DE EVENTOS 
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 500 3.3.90.39.00.00 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 899. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT 
Nº 00207/2022 - 09.06.22 - BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA 
ME - R$ 80.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0215/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA - PB
Contratada: ANTONIO GOMES EIRELI - CNPJ 27.743.003/0001-71
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO 

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PB.
Processo Administrativo: 2022.267.2-012.03/03 
Licitação: TOMADA DE PREÇOS 00003/2022.
Regime de Execução: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.
Recursos: FEDERAIS/PRÓPRIOS.
Vigência: 17/06/2022 a 13/12/2022
Valor: R$ 245.287,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA “ZÉ RAMALHO” PARA ABRILHANTAR A 
PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICIPIO 
DE ESPERANÇA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00011/2022. DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.013–SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS 
E TURISMO 02013.23.695.1030.2054 – REALIZACAO DE EVENTOS 3.3.90.39.00.00 OUTROS 
SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 500 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 899. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00208/2022 - 07.06.22 - 
JERIMUM PRODUCOES E PROMOCOES S/S LTDA - R$ 220.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA “ELBA RAMALHO” PARA ABRILHANTAR 
A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 01 DE JULHO DE 2022 NO MUNICI-
PIO DE ESPERANÇA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00012/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.013–SEC DE COMUNICACAO, 
EVENTOS E TURISMO 02013.23.695.1030.2054 – REALIZACAO DE EVENTOS 3.3.90.39.00.00 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 500 3.3.90.39.00.00 OUTROS SER-
VICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 899. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00210/2022 - 
14.06.22 - ACAUA PRODUTORA LIMITADA - R$ 160.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Apresentações artísticas diversas, que irão abrilhantar os festejos juninos do Município 
de Esperança. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00013/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.013–SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E 
TURISMO 02013.23.695.1030.2054 – REALIZACAO DE EVENTOS 3.3.90.39.00.00 OUTROS 
SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 500 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 899. VIGÊNCIA: até 08/08/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00211/2022 - 09.06.22 - FERREIRA PRODUÇOES, 
LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME - R$ 374.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA “AS MORENAS – ALBINHA E NAYANA” 
PARA ABRILHANTAR A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 01 DE JULHO 
DE 2022 NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licita-
ção nº IN00014/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.013–SEC DE 
COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO 02013.23.695.1030.2054 – REALIZACAO DE EVENTOS 
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 500 3.3.90.39.00.00 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 899. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 
00212/2022 - 09.06.22 - JOSE EDSON CORREIA - R$ 18.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA “ZEZO” PARA ABRILHANTAR A PRO-
GRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICIPIO 
DE ESPERANÇA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00015/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.013–SEC DE COMUNICACAO, 
EVENTOS E TURISMO 02013.23.695.1030.2054 – REALIZACAO DE EVENTOS 3.3.90.39.00.00 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 500 3.3.90.39.00.00 OUTROS SER-
VICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 899. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00213/2022 - 
09.06.22 - ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI - R$ 80.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da sua Comissão Permanente de Licitação, convoca 

as empresas:  A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, cadastrada no CNPJ nº 20.256.412/0001-
02, MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME, cadastrada no CNPJ nº 12.102.978/0001-43, CRV 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, cadastrada no CNPJ nº 07.609.311/0001-00, JEFFER-
SON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 33.418.501/0001-41, CONS-
TRUTORA BRAÇO FORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP, cadastrada no CNPJ nº 
22.370.871/0001-30, RTS ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, cadastrada no CNPJ 
nº 04.672.369/0001-00, ISA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, cadastrada 
no CNPJ nº 36.581.782/0001-47, CONCRETISA CONSTRUTORA LTDA, cadastrada no CNPJ 
nº 09.913.177/0001-53, COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, cadastrada no CNPJ 
nº 11.170.603/0001-58, ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, cadastrada no CNPJ nº 
34.746.608/0001-81, J DE FONTE RANGEL EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 26.757.272/0001-24, 
PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, cadastrada no CNPJ nº 21.784.733/0001-86, 
DEL ENGENHARIA, cadastrada no CNPJ nº 17.415.942/0001-33, MOTIVA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 31.381.604/0001-59, GR CONSTRUÇÕES, cadastrada 
no CNPJ nº 27.450.426/0001-01, SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, cadastrada no 
CNPJ nº 14.031.903/0001-44, F. COSTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES, cadastrada 
no CNPJ nº 37.325.870/0001-40, CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE, cadastrada no CNPJ nº 
15.233.791/0001-77, PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, cadastrada no 
CNPJ nº 20.949.329/0001-00, OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA 
LTDA, cadastrada no CNPJ nº 26.764.981/0001-37, FJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, 
cadastrada no CNPJ nº 20.284.072/0001-15, CONSTRUTORA APODI EIRELI, cadastrada no CNPJ 
nº 17.620.703/0001-15 e a empresa E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – 
EPP, cadastrada no  CNPJ nº 17.560.794/0001-40, para abertura dos envelopes de HABILITAÇÃO  
para o dia 04.07.2022 às 09:00 Horas. Os Envelopes de Habilitação serão abertos pela Comissão 
independente do comparecimento ou não dos licitantes, e será publicado o resultado na imprensa 
oficial, da mesma forma do aviso.

Ibiara-PB, 20/06/2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 0 KM, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES 
REMOÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA–PB, TERMO 
DE CONVÊNIO Nº 0194/2021, QUE ENTRE–SE CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DO 
DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA/
PB, sendo adquirido de Concessionária ou Fabricante. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00020/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Ibiara: 07.001 – 10 301 1011 1032, 
4490.52. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Pre-
feitura Municipal de Ibiara e: CT Nº 00049/2022 - 20.06.22 - COPAUTO COMERCIO PATOENSE 
DE AUTOMOTORES LTDA - R$ 126.490,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2022, que objetiva: 
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO 
DE IBIARA – PB, Conforme nº operacional 1077253–39, SICONV Nº 914923 Desenvolvimento 
Regional, Territorial; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: VMB CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - R$ 473.741,59.

Ibiara - PB, 17 de Junho de 2022
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RECONSIDERAÇÃO DO RESULTADO

DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022

A comissão de licitação, da Prefeitura Municipal de Ibiara, torna público a reconsideração 
do julgamento de habilitação referente as empresas F. COSTA CONSTRUÇÕES, SERVI-
ÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ nº 37.325.870/0001-40, COVALE CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 11.170.603/0001-58, SERRA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 
14.031.903/0001-44 e CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE, CNPJ nº 15.233.791/0001-77. 
As empresas acima citadas estão declaradas habilitadas. JUSTIFICO: A comissão reconsidera 
da decisão de julgamento de habilitação, por equivoca-se quando apontou-as inabilitas, pois, os 
motivos não estão coerentes, uma vez que equivocamos com o entendimento, tendo em vista o 
grande número de participante para analisarmos a documentação. Só foi percebido posterior a 
publicação de habilitação. Ficam consideradas habilitadas e aptas a participarem da sessão de 
julgamento de propostas de preços, mantendo-se a data da abertura dos envelopes propostas 
para o dia 27/06/2022 as 09:00 horas.

Ibiara -PB, 20 de Junho de 2022.
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Pregoeira da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da sua Comissão Permanente de Licitação, convoca as 

empresas que protocolaram os envelopes para Tomada de preço nº 00006/2022, no dia 09/06/2022, 
para abertura dos envelopes de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS. no dia 28.06.2022 
às 09:00 Horas. Os Envelopes de Habilitação e Proposta de preços serão abertos pela Comissão 
independente do comparecimento ou não dos licitantes, e será publicado o resultado na imprensa 
oficial, da mesma forma do aviso.

Ibiara-PB, 20 de Junho de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
AVISO RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para implantação de pavimentação asfál-

tica em vias públicas urbanas do município de imaculada–PB. LICITANTES HABILITADOS: CLPT 
CONSTRUTORA EIRELI; V N CONSTRUCOES 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 28/06/2022, às 09:00 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Antônio Caetano, 92 Centro Imaculada-PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. E-mail: licitacaopmi2021@gmail.com. 

Imaculada - PB, 20 de Junho de 2022
JOSÉ GILSON PEREIRA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00008/2022. OBJETO: Locação de sete veículos tipo passeio. 

NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista 
no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Unidas Veículos Especiais 
S.A - CNPJ 02.491.558/0001-42. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Praça Vila do Imperador, 160 
- Centro - Ingá - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Ingá - PB, 20 de Junho de 2022
ROBÉRIO LOPES BURITY

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 08:00 horas do dia 06 de julho de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de calçamento e 
pavimentação de diversas ruas neste Município. Recursos: Tesouro Estadual - Emenda Impositiva 
Parlamentar LOA-2022 nº 355; e Ordinários, previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Ingá - PB, 20 de Junho de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas neste 

Município. CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - Ancora Construtora Ltda. - ME - R$.261.672,49; 2º - RF Ser-
viços de Construção Civil Eireli - ME - R$.281.729,06; 3º - AS Construções Eireli - ME - R$.284.798,27; 
4º - CONCRENOR Construções do Nordeste Eireli - ME - R$.290.427,26; 5º - Polyefe Construções, 
Limpeza e Conservação Eireli - EPP - R$.291.110,13.; 6º - Construtora Nacional Locações e Serviços 
Eireli - EPP - R$.318.935,95; 7º - ARC Empreendimentos e Serviços Ltda. - ME - R$.323.385,97; 
8º - Duarte Martins Construções, Serviços e Locações Ltda. - EPP - R$.323.416,41; 9º - APN 
Construções e Serviços Eireli - ME - R$.326.382,17; 10º - Silva e Leite Construções e Serviços 
Ltda. - EPP - R$.348.854,91; e 11º - Estrutural Serviços de Construção Civil e Locações Eireli - ME 
- R$.367.470,70. EMPRESAS DESCLASSIFICADAS: Construtora Apodi Eireli - ME; GR Construtora 
Eireli - ME; JRA Construtora e Serviços Ltda. - EPP; Serra Construções e Serviços Eireli - ME; e 
Trabes Construções e Serviços Ltda. - EPP.  Maiores informações e vistas ao processo, poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, na Praça Vila do Imperador, 
160 - Centro - Ingá - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Ingá - PB, 20 de junho de 2022.
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ de duas ruas neste 

Município. CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - Engenharia G B Empreendimentos e Projetos Ltda. - 
ME - R$.566.263,76. EMPRESAS DESCLASSIFICADAS: Não houve licitante desclassificada. 
Maiores informações e vistas ao processo poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, em sua sede, na Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, no horário das 08:00 
às 12:00 dos dias úteis.

Ingá - PB, 20 de junho de 2022.
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Alfredo Chaves, S/N - Centro - Lagoa de Dentro - PB, às 09:30 horas do dia 07 de Julho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de locação de sistemas de gestão pública para serem utilizados no Município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3263–1046. 
E-mail: licitacaolagoadedentro@gmail.com. Edital: https://lagoadedentro.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa de Dentro - PB, 20 de Junho de 2022
FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Alfredo Chaves, S/N - Centro - Lagoa de Dentro - PB, às 10:30 horas do dia 07 de Julho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA E LICENCIADA EM TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
PARA O DEPÓSITO DOS RESÍDUOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE DENTRO – PB.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3263–1046. E-mail: 
licitacaolagoadedentro@gmail.com. Edital: https://lagoadedentro.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa de Dentro - PB, 20 de Junho de 2022
FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 
EXTRATO DE ADITIVOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICO PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a 
execução do objeto contratado - Atualizar o valor inicial contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00236/2021 - Fran Informatica Ltda - ME - 1º Aditivo 
- o valor inicial do contrato passa para R$ 31.200,00; e prorroga o prazo por mais 12 meses. CT Nº 
00237/2021 - Import Informatica Ltda - EPP - 1º Aditivo - o valor inicial do contrato passa para R$ 
43.600,00; e prorroga o prazo por mais 12 meses. CT Nº 00238/2021 - Public Software Informatica 
Ltda - ME - 1º Aditivo - o valor inicial do contrato passa para R$ 74.400,00; e prorroga o prazo por 
mais 12 meses. ASSINATURA: 24.05.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM 
DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00020/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00246/2021 - Marco Antonio 
Figueiredo de Queiroz - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 07.06.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00021/2021. ADITAMEN-
TO: Dar continuidade a execução do objeto contratado - Atualizar o valor inicial contratado. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00248/2021 - Fm - Informatica 
Ltda - ME - 1º Aditivo - o valor inicial do contrato passa para R$ 40.800,00; e prorroga o prazo por 
mais 12 meses. ASSINATURA: 07.06.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO

DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 00027/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. ABERTURA: 07/06/2022 as 08:00 horas. 
JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada. DATA: 08/06/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. Abertura da sessão públi-
ca: 08:00 horas do dia 06 de Julho de 2022. Recursos: Próprios/ Federais. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.024/19; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08h Às 12h dos dias úteis, no ende-
reço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.
licita@gmail.com; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Lagoa Seca - PB, 20 de Junho de 2022
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00029/2022
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pre-

goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 00029/2022, cujo objeto a SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA E SUAS SECRETARIAS. DATA DA ABERTURA: 06 
DE JULHO DE 2022, ÀS 08H00MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: no horário das 08h Às 12h dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3366-1991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 
Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.pb.gov.br, www.portaldecompraspublicas.com.br.

Lagoa Seca - PB, 20 de Junho de 2022.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS Nº 050/2022
Inexigibilidade Nº 002/2022. Contratante: Prefeitura de Livramento-PB.  Contratada: Henry Freitas 

Produções Artísticas Ltda-ME, CNPJ: 30.807.771/0001-56. Objeto: Prestar serviços na realização 
de 01 (um) Show do artista cantor “HENRY FREITAS” para realização de 01 (um) Show do referido 
artista no dia 25 de junho de 2022, com duração mínima de 01h:40min (uma hora e quarenta minutos), 
em via pública, dentro das festividades da tradicional festa junina do município de Livramento-PB. 
Valor total contratado: R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Vigência: Será Até 31/12/2022, podendo ser 
prorrogado por iguais períodos, caso seja necessário. Recurso: Próprios da Prefeitura de Livramento, 
diversos e custeio (500 e 669). Forma de pag.: A partir da assinatura deste de forma parcelada até a 
data da realização do show, podendo ainda ser em até trinta dias após. Dotação: QDD/2022. Partes 
ass.: Ernandes B. Nóbrega (Pela contratante) e Sr. Leonardo Martins de Medeiros (Pela contratada).

Livramento-PB, 10 de junho de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
AVISO DE ERRATA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica que no Aviso de Licitação - Tomada de Preços 

nº 00004/2022, onde se lê: “08 DE JULHO DE 2022”; leia-se: “06 DE JULHO DE 2022”. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Porfírio Gue-
des, S/N° - Gameleira - Lucena - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis.  E-mail: 
cpllucena@gmail.com. 

Lucena - PB, 20 de Junho de 2022
SALETE GOMES DE MENDONÇA SANTOS

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
AVISO DE ERRATA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica que no Aviso de Licitação - Tomada de Preços 

nº 00005/2022, onde se lê: “11 DE JULHO DE 2022”; leia-se: “11 DE JULHO DE 2022”. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Porfírio Gue-
des, S/N° - Gameleira - Lucena - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. E-mail: 
cpllucena@gmail.com. 

Lucena - PB, 20 de Junho de 2022
SALETE GOMES DE MENDONÇA SANTOS

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2022, que objetiva: 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM EM RUAS NO MUNICÍPIO DE LUCE-
NA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: D2R3 
SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - R$ 115.112,57.

Lucena - PB, 20 de Junho de 2022
LEOMAX DA COSTA BANDEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA 
COMISSÃO DE PREGÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.160 /2022
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2022 
OBJETO: aquisição parcelada de salgados variados para atender a demanda junto aos eventos de 

todas as Secretaria do Município de Malta-PB, conforme condições estabelecidas no anexo I e Edital 
A REUNIÃO será dia 06 de julho de 2022 08:30hs, na sala da CPL Rua Manoel Marques nº 

67, centro de Malta.
INFORMAÇÕES: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

E-mail: cplmalta19@gmail.com, http://malta.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.
Malta - PB, 20 de junho de 2022

Ricardo de Sousa Nascimento
Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 05 de 
Julho de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Registro de 
preços para aquisição de material esportivo, visando atender a secretaria de esporte do município 
de Marcação/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 0013/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. Edital: www.marcacao.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 20 de Junho de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022
A Prefeitura Municipal de Piancó vem, através de sua comissão de licitação, tornar público aviso 

de licitação da Tomada de Preços nº 00008/2022, com o objeto: construção de creche municipal, 
através de Convênio n° 0451/2021 (PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA), firmado entre 
a Prefeitura Municipal de Piancó e o Governo do Estado da Paraíba. Data de reunião para o dia 
08/07/2022, às 08:30 horas. O edital está disponível em: www.pianco.pb.gv.br.

Piancó-PB, 20 de junho de 2022
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0020/2022
 A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 

conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 00020/2022, 
tipo menor preço por item, a partir das 08:00horas (horário de Brasília-DF) do dia  04/06/2022, 
através do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  Contratação de empresa 
para prestar serviços de locação de máquina retroescavadeira para realização de manutenção em 
diversas localidades do municipal de Piancó -PB, de acordo com as condições e especificações 
estabelecidas no edital e seus anexos. O Edital e anexos encontram-se disponíveis no endereço 
citado acima e nos sites http://pianco.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes e https://tramita.tce.
pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 20 de junho de 2022
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/2022
A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 

conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 00021/2022, 
tipo menor preço por item, a partir das 09:30horas (horário de Brasília-DF) do dia  04/06/2022, 
através do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  Contratação de empresa 
para Aquisição de móveis e equipamentos destinados a secretaria de saúde do municipal 
de Piancó -PB, de acordo com as condições e especificações estabelecidas no edital e seus 
anexos. O Edital e anexos encontram-se disponíveis no endereço citado acima e nos sites 
http://pianco.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes e https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/
pages/main.jsf.

Piancó-PB, 20 de junho de 2022
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE ADIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Torna público o adiamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022 Objeto: SISTEMA 

DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO 
DO ESTÁDIO AMAURI SALES DE MELO, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE 
REFERÊNCIA. Nova data de abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 13 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 125/14; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Infor-
mações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes;www.
tce.pb.gov.br. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.
pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br

Picuí - PB, 20 de junho de 2022
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2022, que objetiva: 
Contratação de empresa do ramo pertinente para executar serviços de Conclusão na Implanta-
ção de Pavimentação em Vias Publica Urbanas no Município de Pilões–PB, conforme Convênio 
878823/2018/MDR/CAIXA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - R$ 117.121,02.

Pilões - PB, 17 de junho de 2022
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

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 13h30min de 21/06/2022 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das 
Propostas: 01/07/2022 às 13h31min (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 PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para executar serviços de Conclusão 
na Implantação de Pavimentação em Vias Publica Urbanas no Município de Pilões–PB, conforme 
Convênio 878823/2018/MDR/CAIXA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Pilões/ Contrato de Repasse N°. 878823/2018/
MDR/CAIXA, através da Caixa Econômica Federal: Crédito Especial – LEI Nº 008/2022, de 28 de 
março de 2022. 16.000 SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA 
15.451.2012.1027 – Pavimentação em Vias Públicas Urbanas 4490.5199 – Obras e Instalações. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Pilões e: CT Nº 00065/2022 - 20.06.22 - JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO 
LTDA - R$ 117.121,02.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - 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, bem como toda legislação correlata, 
tornar público aos interessados que realizará licitação na modalidade pregão eletrônico sistema de 
registro de preço do tipo menor preço, objetivando o registro de preço para Aquisição parcelada de 
Material de Construção em geral, Hidráulicos, Elétricos e ferramentas, destinados a manutenção das 
Secretarias municipais, em sessão pública para abertura dos envelopes de proposta e habilitação 
que realizar-se a às 10h01min do dia 08/07/2022, na sede da prefeitura municipal de Pitimbu/PB, na 
CPL localizado na rua pe. José João, 31 – centro – 58.324-000 – Pitimbu/PB. Maiores informações 
através do site www.pitimbu.pb.gov.br ou na Prefeitura Municipal no horário de expediente normal 
de 08h00min as 14h00min.

Pitimbu-PB, 20 de Junho de 2022.
Cláudia Izabel da Silva Maia

Pregoeira Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

R Senador Cabral, 275 - Centro - Riachão do Bacamarte - PB, por meio do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição 
de Medicamentos diversos em atendimento a secretaria e ao Fundo Municipal de Saúde do 
Município de Riachão do Bacamarte – PB. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 06 
de Julho de 2022. Início da fase de lances: 10:20 horas do dia 06 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 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (..) ... E-mail: CPLRIACHAOBACAMARTE@GMAIL.
COM. Edital: http://riachaodobacamarte.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br/. 

Riachão do Bacamarte - PB, 20 de Junho de 2022
AFRANIO ARAUJO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE TOMADA

DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação de pavimentação asfáltica 

em vias públicas urbanas do município de Santa Luzia/PB, conforme Contrato de Repasse N° 
918607/2021/MDR/CAIXA.

DATA DA ABERTURA: 07/07/2022 – HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° - Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia - PB, 20 de junho de 2022.
Jonas Pereira de Andrade
Presidente da CPL/PMSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE TOMADA

DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação de pavimentação asfáltica 

em vias públicas urbanas do município de Santa Luzia/PB, conforme Contrato de Repasse N° 
923391/2021/MDR/CAIXA.

DATA DA ABERTURA: 07/07/2022 – HORÁRIO: 09:30 HORAS.
Legislação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° - Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia - PB, 20 de junho de 2022.
Jonas Pereira de Andrade
Presidente da CPL/PMSL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

AVISO DE TOMADA
DE PREÇOS Nº 00004/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação de pavimentação asfáltica 
em vias públicas urbanas do município de Santa Luzia/PB, conforme Contrato de Repasse N° 
923392/2021/MDR/CAIXA.

DATA DA ABERTURA: 07/07/2022 – HORÁRIO: 11:00 HORAS.
Legislação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° - Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia - PB, 20 de junho de 2022.
Jonas Pereira de Andrade
Presidente da CPL/PMSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 073/2022
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 073/2022, cujo 

objeto é a AQUISIÇÃO DE EPI’S (JOELHEIRAS, COTOVELEIRAS, LUVAS E CAPACETES), 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-192, NOS SERVIÇOS DE MOTOLÂNCIA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB, para às 09h00m do dia 06 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, 20 de Junho de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE CONSULTORIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO 
DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público o resultado do julgamento da habilitação 
das empresas participantes do certame em epígrafe. 

Habilitada: ECOBRASIL SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI, CNPJ 22.817.809/0001-43. 
Inabilitadas: CONSTRUTORA NACIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; J.P. RAPOSO 

DE MATOS SOUZA CONSULTORIA EIRELI; L&M SERVIÇOS EIRELI ME; RL2 CONSTRUÇÕES, 
ASSESSORIA E CONSULTIRA DE ENGENHARIA LTDA.

Abre-se prazo para recurso e contrarrazão. O teor do julgamento encontra-se à disposição dos 
interessados, na Comissão Permanente de Licitação

     Santa Rita - PB, 20 de junho de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, por meio do site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-
CRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB. Abertura da sessão pública: 08:30 horas 
do dia 05 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 08:31 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 Federal nº 10024/19; 
Lei Complementar nº 123/06; 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) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. Edital: 
www.saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; podendo 
ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

São João do Tigre - PB, 21 de Junho de 2022
ZENON FLORÊNCIO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
HOMOLOGAÇÃO

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

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2022, que objetiva: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: EUROMED COMÉRCIO DE MEDICAMEN-
TO LTDA – ME - R$ 148.330,00; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 
64.831,00; GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 23.396,00; 
NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 77.663,00; PHAR-
MAPLUS LTDA - R$ 89.834,00.

São João do Tigre - PB, 10 de Junho de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00007/2022
Aos 13 dias do mês de Junho de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de São João do Tigre, Estado da Paraíba, localizada na Rua Pedro Feitosa 
- Centro - São João do Tigre - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Federal nº 10024, de 20 
de Setembro de 2019; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal 
nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10024, de 20 de Setembro de 2019; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, con-
forme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00007/2022 que objetiva 
o registro de preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO JOÃO DO TIGRE; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOÃO DO TIGRE - CNPJ nº 09.074.592/0001-60.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de São João do Tigre 

firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, 
facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência 
ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00007/2022, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de São João do Tigre, que também é o órgão gerenciador responsável 
pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida 
no respectivo orçamento programa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00007/2022 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- EUROMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTO LTDA – ME.
27.985.664/0001-03 
Item(s): 11 - 22 - 23 - 24 - 26 - 35 - 38 - 39 - 42 - 46 - 47 - 50 - 55 - 59 - 64 - 70 - 73 - 75 - 78 - 

79 - 86 - 103 - 104 - 109 - 119 - 134 - 136 - 139.
Valor: R$ 148.330,00
- EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
26.156.923/0001-20 
Item(s): 25 - 27 - 30 - 51 - 52 - 53 - 61 - 62 - 63 - 65 - 66 - 69 - 77 - 81 - 82 - 87 - 88 - 89 - 90 - 

95 - 96 - 101 - 105 - 110 - 114 - 123 - 128 - 131 - 137 - 138.
Valor: R$ 64.831,00
- GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
42.092.374/0001-24 
Item(s): 10 - 21 - 29 - 41 - 102 - 112 - 133.
Valor: R$ 23.396,00
- NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA.
15.218.561/0001-39 
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 14 - 17 - 28 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 43 - 44 - 49 - 54 - 

57 - 67 - 68 - 71 - 74 - 80 - 84 - 98 - 99 - 107 - 108 - 115 - 116 - 117 - 118 - 120 - 121 - 122 - 125 
- 126 - 127 - 130 - 132 - 135.

Valor: R$ 77.663,00
- PHARMAPLUS LTDA.
03.817.043/0001-52 
Item(s): 8 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 37 - 40 - 45 - 48 - 56 - 58 - 60 - 72 - 76 - 83 - 85 - 91 - 92 

- 93 - 94 - 97 - 100 - 106 - 111 - 113 - 124 - 129.
Valor: R$ 89.834,00
Total: R$ 404.054,00
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Monteiro.
São João do Tigre - PB, 13 de Junho de 2022

MARCIO ALEXANDRE LEITE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 09:30 horas do dia 11 de Julho de 
2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 
E DRENAGEM NO DISTRITO DE CACIMBINHA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO 
DO TIGRE – PB, CONFORME O CONVÊNIO SICONV N° 924852/2021 E OP 1081963–51/2021. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Com-
plementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

São João do Tigre - PB, 21 de Junho de 2022
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, por meio do site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
ARMARINHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. Abertura da sessão 
pública: 09:30 horas do dia 05 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 09:31 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 
Federal nº 10024/19; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 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) 
3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

São João do Tigre - PB, 21 de Junho de 2022
ZENON FLORÊNCIO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICA-
MENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DO TIGRE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE: 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 
301 2006 2020 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 2033 2022 – MANU-
TENÇÃO DO PSF – SAUDE DA FAMILIA – 10 303 2033 2023 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
FARMACIA BÁSICA – 10 302 2033 2059 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PMAQ – 10 302 2033 
2060 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO – 10 302 2033 
2061 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS–CEO – 04.000 
SECRETARIA DE SAUDE – 10 301 2006 2052 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETA-
RIA DE SAÚDE – 33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO – 3.3.90.32 00 – MATERIAL, BEM OU 
SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.. VIGÊNCIA: até 13/06/2023. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 04801/2022 - 13.06.22 - PHARMAPLUS 
LTDA - R$ 89.834,00; CT Nº 04802/2022 - 13.06.22 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO 
DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 77.663,00; CT Nº 04803/2022 - 13.06.22 - EXPRESS DISTRI-
BUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 64.831,00; CT Nº 04804/2022 - 13.06.22 - EUROMED 
COMÉRCIO DE MEDICAMENTO LTDA - ME - R$ 148.330,00; CT Nº 04805/2022 - 13.06.22 - GALLI 
E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 23.396,00. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o, proce-

dimento licitatório na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço.  Objeto: 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB Abertura das propostas no dia 06 de Julho de 2022, às 09:00h, 
através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: portal tramita: www.tce.pb.gov.br; e 
www.sousa.pb.gov.br – portal da transparência. Os licitantes dobrem a atenção na hora de cotar os 
preços no sistema, pois não iremos tolerar desistências após a homologação.

20 de Junho de 2022.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00013/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULO TIPO HATCH, 0KM; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA - R$ 64.990,00.

Tacima - PB, 17 de Junho de 2022
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 

Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de 01 (Um) veículo 
tipo Trator 4X4, destinado a atender as demandas operacionais da Secretaria de Educação deste 
Município. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 11 de Julho de 2022. Início da fase de 
lances: 08:40 horas do dia 11 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 38/20; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33951478. E-mail: umbuzeirocpl@gmail.com. Edital: http://www.umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Umbuzeiro - PB, 20 de Junho de 2022
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 047/2022

REGISTRO Nº 22-01181-3
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM SÃO BENTO/PB
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 07 de julho de 2022, às 09h. 

João Pessoa, 20 de junho de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 046/2022

REGISTRO Nº 22-01206-8
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA DE ENSINO FUNDA-

MENTAL E MÉDIO ÍNDIO PEDRO MÁXIMO DE LIMA, EM MARCAÇÃO/PB
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 07 de julho de 2022, às 10h. 

João Pessoa, 20 de junho de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2022
PROCESSO Nº 19.000.010190.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TERNOS (MASCULINO/
FEMININO), CAMISA SOCIAL (MASCULINO/FEMININO), destinado à CASA MILITAR DO GOVER-
NADOR–CMG, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 06/07/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.bre pelo e-mail: gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº22-01171-4
João Pessoa, 20 de junho de 2022.

JOÃO CLÁUDIO ARAÚJO SOARES
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2022
PROCESSO Nº 19.000.012207.2022

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS, destinado à SEDH e EMPREENDER/PB, con-
forme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 06/07/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-01177-3
João Pessoa, 20 de junho de 2022.

JOÃO CLÁUDIO ARAÚJO SOARES
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2021
PROCESSO Nº 19.000.031175.2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE CAPACETES, LUVAS E KIT 
DE PROTEÇÃO PARA MOTOCICLISTAS, destinado à POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARA-
ÍBA - PMPB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 06/07/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-01179-9
João Pessoa, 20 de junho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2022
PROCESSO Nº 31.202.000607.2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS, 
destinado à Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento da Paraíba - SUPLAN, 
conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 06/07/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic09@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00955-8
João Pessoa, 20 de junho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2022
PROCESSO Nº 19.000.012607.2022

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA COLETA 
DE SANGUE, COM COMODATO, DESTINADO ao HEMOCENTRO conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 06/07/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic03@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-01195-5
João Pessoa, 20 de junho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2022
PROCESSO Nº 19.000.009420.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, destinado 
ao HOSPITAL DAS CLINICAS DE CAMPINA GRANDE – HCCG e HOSPITAL ESTADUAL DE 
EMERGÊNCIA E TRAUMA SEN. HUMBERTO LUCENA – HEETSHL., conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 07/07/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-01178-1
João Pessoa, 20 de junho de 2022.

JOÃO CLÁUDIO ARAÚJO SOARES
Gerente Executivo de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 12/2022
Registro CGE Nº 22-00858-6

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

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comunica 
ao(s) participante(s) da CONCORRÊNCIA  Nº 12/2022 (Obras de Construção de Viaduto na BR-230 
(Água Fria), estaca 1.200 à 1.235sobre Avenida Raniere Mazille no Bairro do Cristo Redentor/JPPB), 
que transcorreu o prazo sem recurso. Em vista disto, a Comissão ratifica sua decisão considerando 
habilitada a empresa: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA e  inabilitada:  POTIGUAR CONSTRUTORA 
LTDA , por não cumprir item 10.4.subitem: 10.4.1-“b”, não apresentou atestado técnico operacional: para 
letras: c) ATERRO COMPACTAÇÃO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA 
na quantidade mínima ...12.000 m³ e d ) M U R O  D E  E S C A M A  D E  C O N -CRE T O  A R M A D O  
E M  S O L O  R E F O R Ç A D O  C O M  F I T A  M ET Á L I C A  na quantidade mínima….. . 2 . 1 0 0 
m ³ e marca reunião para abertura da(s) Proposta(s) de Preços para o dia 22/06/2022   às 10: 00 horas.

João Pessoa, 20 de junho de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO 
RETIFICAÇÃO

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

PROCESSO N° 31.902.872021.2022
REGISTRO NA CGE Nº 22-01174-8
DATA: 08/07/2022
HORÁRIO: onde lê-se 10:00 horas, leia-se 09:00 horas

João Pessoa, 20 de junho de 2022
Rodrigo Leite Lins

Matrícula n º 1234766
Presidente da CPL

EDITAL – O Presidente em exercício do Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Públicos do 
Estado da Paraíba SITESP-PB, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados 
em pleno gozo de seus direitos sociais, para participarem da Assembléia Geral Estadual para eleger 
conjuntamente os novos membros para Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, por um mandato 
de 03 (três) anos na forma do art. 25° e seguintes do Estatuto Social. As inscrições poderão ser 
feitas no horário das 08:00 às 11 horas na Av. General Osorio, nº90, Centro, João Pessoa capital do 
Estado da Paraíba até 15 (quinze) dias antes das eleições através de Chapas dirigidas a Comissão 
Eleitoral, acompanhadas de comprovações de regularidade de filiação de cada membro da Chapa, 
RG, CPF, PIS ou PASEP, Contracheque, Comprovante de Residência. A eleição será realizada no 
dia 21 de Julho de 2022, no horário das 08:00 às 16 horas, na Av. General Osorio, nº 90, Centro, 
João Pessoa/PB. Assina Sezenando Ventutura Filho, Presidente do SITESP-PB.

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE DISSOCIAÇÃO DO SINFESA - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS 

PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA - PB - CNPJ 08.609.430/0001-17, 
PARA FUNDAÇÃO DE NOVA ENTIDADE SINDICAL.

Pelo presente Edital, a Comissão Pró-Fundação do NALUTA Sindicato das Servidoras e Servidores 
Públicos da Educação do munícipio de Santa Rita, do estado da Paraíba, com sede na Rua Alvina Caval-
cante, nº 63, Centro, CEP 58300-420, Santa Rita PB, através do seu Presidente Gideon Soares da Silva, 
torna público o presente EDITAL RETIFICADO que altera o título da convocação, a forma de realização, 
a data da Assembleia Geral e convoca a categoria dos profissionais da educação básica pública, ativos, 
inativos ou pensionistas do município de Santa Rita PB, para participarem da Assembleia Geral de Fundação 
do NALUTA, a se realizar por meio eletrônico, no dia 30 de julho de 2022, sábado, em primeira e única 
chamada, às 09 horas, com acesso através de link de vídeo conferência, pela plataforma Google Meet, 
a serem disponibilizados nas redes sociais do nalutasindicato, 30 minutos antes do início da Assembleia, 
as manifestações e falas se darão através de inscrição no chat da assembleia, a forma de coleta de votos 
será com a câmara aberta, levantando ou não, a mão, para computar os votos favoráveis e contra, a fim 
de deliberarem sobre: 1) Fundação do SINDICATO; 2) Discussão e Aprovação do Estatuto; 3) Eleição e 
Posse da primeira Diretoria Executiva e Conselho Fiscal; 4) Fixação da mensalidade.

Santa Rita-PB, 17 de junho de 2022.
Gideon Soares da Silva.

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.

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 – Aprecia-
ção 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.

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caldas Brandão - PB
Rua Manoel Dantas, 22 – Centro – Caldas Brandão - PB

CNPJ: 09.232.737/0001-04
ELEIÇÕES SINDICAIS

AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizada eleição do STR de Caldas Brandão no dia 31 de julho de 2022, no período das 

08:00h às 15:00h, na sede do Sindicato, situada à na Rua Manoel Dantas, 22 – Centro – Caldas 
Brandão - PB, no Sítio Riachão dos Coelhos e na Rua José Alípio de Santana, S/N – Distrito do Cajá 
– Caldas Brandão – PB, para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes 
e respectivos suplentes junto ao Conselho da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e 
Agricultoras Familiares do Estado da Paraíba – FETAG-PB. O registro de chapas deverá ser apre-
sentado à Secretaria da Entidade, no horário de 08:00 as 11:00h e de 13:00 as 17:00h, no período de 
15 (quinze) dias, a contar da publicação deste Aviso em Jornal. O Edital de Convocação encontra-se 
afixado na Sede do Sindicato, nos Correios, na Igreja e no Sítio Riachão dos Coelhos, neste Município.

Caldas Brandão - PB, 21 de junho de 2022.
Maria das Dores de Lima 

Presidente da Junta Governativa
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