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Em 24 horas, ocupação de 
leitos de UTI duplica na PB

covid-19

Secretaria de Estado da Saúde confirmou 102 novos casos e três mortes pela doença em um dia. Página 4

AUNIÃO  Patrimônio da Paraíba

@jornalauniaoauniao.pb.gov.br  | 

Foto: Francisco França/Secom-PB Energia mais 
cara: taxa extra 
fará conta de 
luz subir 60%

Aneel aprova reajuste 
na bandeira tarifária, que é 
cobrada de forma adicional. 
Os novos valores começam 
a valer em julho.
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Entidades pedem 
afastamento de 
juíza que negou 
aborto legal

CNJ já abriu procedi-
mento administrativo con-
tra a magistrada que vetou a 
interrupção da gravidez em 
criança vítima de estupro.
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EMPRESA PARAIBANA
DE COMUNICAÇÃO

Espaço com capacidade para receber 25 pessoas foi inaugurado ontem, em João Pessoa, pelo governador João Azevêdo. Página 20

População LGBTQIAP+ ganha casa de acolhimento

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado

n “A feira é um organismo 
vivo. Uma desorganização que 
segue um padrão. Espécie de 
coisa que começa e termina 
sem demonstrar que tem 
fronteira, limites, distâncias”.

Clóvis Roberto
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Cidade cenográfica é atração na festa, em João Pessoa; confira as 
programações na capital, em Campina Grande e em Patos. Página 8

São João vai de Bell a Alok, hoje

Foto: Marcos Russo

Morre o jornalista 
Otávio Sitônio Pinto

Membro da Academia Paraibana de Letras 
e articulista do Jornal A União faleceu, on-
tem, aos 77 anos, em decorrência da doença 

de Parkinson. Corpo será enterrado hoje.
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

611.277

31.824.220

538.695.729

10.232

669.436

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

CASOS vACINAS APLICADAS

8.894.788

------

11.997.174.824

Técnico Itamar 
Schülle está de 

volta ao Botafogo
Diretor do clube, Alexandre 

Cavalcanti (foto) explicou, 
ontem, o motivo da 

substituição repentina 
de Gerson Gusmão. 
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n “Os moinhos de vento 
amazônicos são grandes demais 
para se lutar contra. A dimensão 
humana torna-se ridícula até 
diante dos fatos contra os quais 
Bruno e Dom ousaram lutar”.

Vitória Lima
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Mês de Incentivo à Doação de Sangue

Sangue do Braço,
Vida no Laço!
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O Governo do Estado prossegue com sua política de valorização do 
servidor público estadual. Agora chegou a vez dos professores da Rede 
Estadual de Ensino, que tiveram incorporados aos seus vencimentos a 
questionável bolsa-desempenho. E nada prometido para daqui a um 
tempo... Conforme anunciado pelo governador João Azevêdo, esta se-
mana, a primeira parcela de 20% será paga já no contracheque deste 
mês de junho. 

Outro dado fundamental: a anexação da bolsa-desempenho será ex-
tensiva aos inativos do Magistério, o que amplia o leque de justiça da 
medida. Quem se aposentou do quadro-verde não foi esquecido. Pelo 
contrário, teve reconhecido os anos consumidos dentro de uma sala de 
aula, dedicados ao ensino-aprendizagem de gerações e gerações de pa-
raibanos. Um apertar de mãos como fecho de ouro para as rodadas de 
negociação.

O benefício concedido ao Magistério comprova a importância do 
diálogo como ferramenta de construção das condições de trabalho e 
salário que se pretende para o serviço público. Outra conquista oriun-
da das reuniões entre os representantes dos professores e o governa-
dor João Azevêdo foi a revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Remu-
neração (PCCR), que também irá contemplar os profissionais de apoio 
técnico-pedagógico. 

Tudo muito bem embalado nos papéis do consenso, os triunfos traba-
lhistas, na forma de uma Medida Provisória, serão encaminhados pelo 
Governo do Estado à Assembleia Legislativa, quando os parlamenta-
res terão a oportunidade de conhecer, avaliar e posicionar-se em rela-
ção ao novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da categoria. 
“Um marco na história da Paraíba”, nas próprias palavras do governa-
dor João Azevêdo.

Ressalte-se que o PCCR do Magistério estadual é uma lei de quase 
duas décadas, portanto, carecia urgentemente de atualização. No que 
diz respeito à bolsa-desempenho, esta era extinta após a aposentadoria 
do profissional da educação, ou seja, era um paliativo. A partir de agora, 
ganha o coletivo: quem é da ativa e quem já cumpriu o ciclo de trabalho, 
não importa, todos vão poder viver com as finanças mais robustecidas.

Crônica

Papéis do consenso
Editorial

Clóvis Roberto
cclovisroberto@gmail.com | Colaborador

Cenas da feira
Do meio de tumulto de barracas, pro-

dutos, falas, movimentos emergem em 
diversas cores, vários odores da infân-
cia. Sacolas, carrinhos, rostos de muitas 
expressões. Muitas caras  desprovidas de 
expressões, meio que mortas-vivas, me-
canizadas, perdidas após anos de sofri-
mentos. Das bancas, sacas de feijão, ar-
roz, pedaços de carnes espalhados pelo 
balcão ainda com manchas vermelhas de 
sangue. Pelos corredores disformes, idas 
e vindas, vidas, passos tropegos, olhares 
encontrados.  

O preço solto no grito com força para 
atrair a freguesia como cigarra na árvo-
re. E frutas, cordas, panelas, jarros, tudo 
facinho, facinho, à disposição de todos. 
Soltos, cães e gatos estão presos às sobras 
de algum pedaço de alimento atirado a 
esmo. Nas gaiolas, pássaros aprisionados 
em cantos exilados. Do lado de fora, pes-
soas presas em vidas sem vida. 

Do outro lado, espalhados em lonas es-
tiradas no chão pequenas montanhas de 
milho, inhame e macaxeira. Plaquinhas 
negras com os preços riscados em giz. E 
novamente os ecos dos comerciantes no 
gogó marqueteiro a agir como encanta-
dores de fregueses.

Em um canto o olhar assustado da ga-
linha negociada viva. Em poucas horas 
estará morta. A violenta feira de corpos 
de porcos, frangos e bois repartidos e ne-
gociados. O açougueiro manuseia o facão 
com destreza, ataca com técnica e habili-
dade com golpes certeiros as junções dos 
ossos, dos nervos e das conexões para di-
vidir o todo em partes ao gosto do com-
prador as carnes. 

Do lado do freguês, sempre a mes-
ma barganha, a queixa da carestia, que 
a vida está difícil. Do vendedor, a confir-
mação de que tudo está mesmo pela hora 
da morte. De ambas as partes, uma espé-
cie de desconto já programado, esperado 

pelos dois lados. A sobrevivência sempre 
fala mais alto. Por vezes, grita em silêncio 
e mata um pouco da fome. 

É dia de feira. E parece-me igual tanto 
hoje como quando eu tinha pouca idade 
e seguia o meu pai de sacolas nas mãos a 
fazer compras. Semelhantes como irmãs 
gêmeas as vendagens do Mercado Cen-
tral, do Bairro dos Estados, Oitizeiro ou 
até mais distantes, em outras cidades. 

A feira é um organismo vivo. Uma de-
sorganização que segue um padrão. Es-
pécie de coisa que começa e termina sem 
demonstrar que tem fronteira, limites, 
distâncias. Debaixo de sol, de chuva, espi-
cha-se pelas ruelas, pelos canais de barra-
quinhas  fixas ou desmontáveis. Rotineira 
do despertar até a hora da xepa. 

E são muitos sons, cheiros. Um formi-
gueiro partilhado em dias mais agitados 
a cada semana. Uma espécie de ritual li-
túrgico em busca do alimento, do menor 
preço, da mecânica. Na quinta, na sexta, 
no sábado ou no domingo. Um dia espe-
cífico, um dia aleatório, o dia da feira.

Ainda bem que restam uns dois ou três 
canais de TV franqueados ao filme docu-
mentário. Fraco das ouças, derreei sem gra-
ça na cadeira mais próxima, nesta segunda-
feira, por não ouvir com a clareza desejável 
o telefonema de Guilherme Cabral - página 
em pessoa da pauta cultural de A União - a 
perguntar-me sobre os anos, esse amontoa-
do já confuso de anos e de situações. Certa-
mente como me sentia. Disse-lhe que me sen-
tia sem culpa.  

Consigo ouvir música, mas o mar bravio 
que ruge dia e noite nos ouvidos, sem nada 
com o de Tambaú, rouba-me a distinção si-
lábica das palavras, que se tornam afônicas, 
zoam, mas não vibram. E assim rendido, en-
treguei-me ao exercício da resignação: 

“Que hei de querer mais?” - pergunto ao 
curumim que fui e que nunca me deixa nes-
tas horas, desta vez a pergunta situando-me 
em meu primeiro começo de noite em João 
Pessoa, em 1951, maleta na mão, descendo na 
Praça da Pedra para me arranchar na casa do 
velho Quincó, trazido por seus filhos, para 
um fim de rua ali por trás da cadeia velha.  

Ligo a TV e me vem um filme em preto e 
branco, num ponto do Rio antigo que mal re-
conheço. E são os ouvidos de pouca serven-
tia, pobres ouvidos, que mais uma vez me 
acodem. Num instante fazem-me regressar 
a uma limpa de cana de 1942 ou 43, logo de-
pois do eclipse, as enxadas trinchando a terra 
ao som de “Amélia não tinha a menor vaida-
de”.  A chuva fina escorrendo na vidraça de 
agora, meus ouvidos na TV, e eu todo, o ve-
lho, o homem, e o espírito de todos os meus 
“eus” na louvação dos homens brutos do 
eito a Amélia, que era a mulher de verdade.  

Foi a primeira canção popular a chegar 
aos meus ouvidos, reeditada de pronto e ago-
ra pela TV. No filme, o gari para diante do 
Teatro São Caetano, suspende a apanha do 
lixo para ouvir o poema de Ataulfo e Mário 
Lago. Custa acreditar que nesse mesmo tem-
po, num outro extremo geográfico de mato 
fechado, a mesma música venha atingir a 
alma do trabalhador rural e do caboclo sem 
rádio que eu era, trazida pela corrente mis-
teriosa dos ventos.  

Descalços, pisando em formigueiros de 
cana, comendo a farinha e o feijão que la-

vrassem em redor do rancho, não eram pri-
mitivos de espírito. Como não foram os en-
tes já humanos que lavraram as itacoatiaras 
do Ingá.

Mas antes de ouvir cantar ou simples-
mente solfejar a canção famosa, outra mú-
sica de ritmo regeu a enxada dos nossos ro-
çados: “O carretel embolando pelo chão... / 
Eu vou trabalhar no caminhão do coronel”.

Durante muito tempo ninguém me fa-
lou da origem dessa cantiga, desse sonho 
que o caminhão das estradas despertava, 
“ir trabalhar no caminhão do coronel”. De 
que autor? Tenente Lucena não sabia, não vi 
em Câmara Cascudo e em nenhum outro re-
gistro do cancioneiro popular. Menos ainda 
no repertório de Jackson do Pandeiro, que vi 
de perto em Campina. Mas não saía de mi-
nha memória até que um dia, fazendo men-
ção num escrito dos anos 1980, José Dias de 
Freitas, nosso antigo diretor do DER, veio si-
tuá-la no repertório do paraibano Manuel-
zinho Araújo.

Com os carretéis a embolarem (não pelo 
chão) como pela alma do meu primeiro 
povo, somados à Amélia em preto e branco 
que a TV agora me presenteia, surge bem 
mais aberta e rica de reflexos a fímbria vital 
de luz que a muralha de edifícios não me dei-
xou ver nesta manhã. 

Amélia e meus carretéis

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com l colaborador
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chegar aos 
meus ouvidos
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“O preço solto no 
grito com força 
para atrair a 
freguesia como 
cigarra na 
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Morreu ontem, em João 
Pessoa, o escritor e jornalis-
ta Otávio Augusto Pereira 
Sitônio Pinto, aos 77 anos, 
vítima de complicações pro-
vocadas pela doença de Par-
kinson. O corpo foi velado 
na central de velórios Rosa 
de Saron, em Jaguaribe, e 
será sepultado na manhã 
de hoje, no Cemitério da Boa 
Sentença, no bairro do Va-
radouro.

Natural de Princesa Isa-
bel, sobrinho-neto do Co-
ronel José Pereira, Sitônio 
Pinto foi um dos destaques 
da imprensa paraibana das 
últimas décadas. Durante 
anos, foi articulista do jor-
nal A União, para o qual es-
creveu até poucos dias antes 
de falecer. Em um dos últi-
mos artigos, cuja publica-
ção no impresso centenário 
ocorreu no último domingo 
(19), Sitônio escreveu sobre a 
situação dos territórios indí-
genas brasileiros e o cenário 
conflituoso entre o Governo 
Federal e os nativos.

Em sua carreira profissio-
nal também registrou passa-
gens pelos extintos jornais 
O Norte e Correio da Paraíba. 
Além de artigos, o paraiba-
no escreveu várias crônicas 
e diversos poemas e livros, 
com destaque para o memo-
rável Dom Sertão, Dona Seca, 
que traz um ensaio sobre o 
Semiárido brasileiro. 

No início dos anos 2000, 
a primeira edição da obra foi 
premiada como o melhor li-
vro e melhor ensaio sobre 
a seca, em um concurso li-
terário realizado pela Aca-
demia Paraibana de Letras 
(APL), da qual Sitônio Pinto 
tornou-se membro.

Já a segunda edição do 
livro, lançada em 2016, teve 
o prefácio escrito pelo ator, 
cordelista e artista visual 
Waldemar Solha, que des-
creveu o exemplar como 
uma obra monumental. 
“Orgulho-me disso. Sitônio 
vinha ao mundo para dizer 
que a Paraíba passava a ter 
um poderoso ensaio a seu 
respeito, do porte de Os Ser-

Auditor fiscal aposentado, ele também era escritor e deixa três livros inéditos

Morre, em JP, jornalista 
Otávio Sitônio Pinto

luto na imprensa

Vacina
A vacina tem sido 
a grande aliada da 
luta contra o novo 

coronavírus. Segundo 
a presidente da EPC, 

jornalista Naná 
Garcez, como todos 

os funcionários estão 
vacinados, todos os 
casos registrados 
até agora foram 

considerados leves

É propaganda 
antecipada?  

reunião para  
definir o vice 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

“o senador de minha preferência 
É o da base do governador” 

“eu fui surpreendido” 

“muita água vai rolar”  

com uma pipa de água 

Perguntaram a Raniery Paulino se havia uma 
discussão no Republicanos quanto a ele disputar 
o Senado. Nada, só especulação. “Eu vi pela 
imprensa e fiquei surpreendido. Sou da base 
de apoio do governador, mas estou focado na 
minha pré-candidatura a deputado federal. É 
um desafio representar a minha região. Há uma 
lacuna na Câmara quanto a pautas sociais e 
quero levar isso para lá”, disse. 

Do presidente do PSB da Paraíba, deputado 
Gervásio Maia, referindo-se à definição dos 
nomes que integrarão a chapa do governador 
João Azevêdo. “Enquanto tiver prazo, as discus-
sões estão abertas. Simples assim. Em quantas 
eleições candidatos [da majoritária] não foram 
definidos aos 45 do segundo tempo. Esse frisson 
é comum na política. Mas até lá muita água 
vai rolar”.  

Gervásio Maia aposta que é possível contornar 
os problemas na base governista no que diz res-
peito ao Republicanos. “Tudo se dá na base do 
diálogo. O governador tem sido correto. Mas é 
bem verdade que essa aliança com alguém que 
não está na base traz certa preocupação”, disse 
ele, referindo-se ao apoio à pré-candidatura de 
Efraim Filho”. E completou: “Se depender de 
mim, vou pegar uma pipa de água para acalmar 
os ânimos”.  

O diretório estadual do 
PT da Paraíba solicitou 
reunião com o pré-can-
didato a governador 
do MDB, Veneziano 
Vital do Rêgo, disse, 
em entrevista a uma 
rádio, o ex-deputado 
Luiz Couto. “Jackson 
Macêdo [presidente 
estadual] pediu reu-
nião com Veneziano 
para discutir a questão 
da indicação do vice 
na chapa majoritária 
e do programa de go-
verno”, revelou Couto, 
que disputará cadeira 
na Câmara Federal.   

O advogado Olímpio 
Rocha, que foi candi-
dato a prefeito de Cam-
pina Grande, em 2020, 
pelo PSOL, ajuizou ação 
popular na Justiça Fe-
deral em que solicita a 
proibição de uma mo-
tociata a ser realizada 
na cidade, na próxima 
sexta-feira, com a pre-
sença do presidente da 
República, Jair Bolso-
naro (PL). O advogado 
argumenta na ação que 
o evento configura pro-
paganda antecipada, 
o que é vedado pela 
legislação eleitoral. 

Raniery Paulino reiterou que ainda não definiu 
qual será o candidato a senador que terá o seu 
apoio, condicionando essa decisão à consolida-
ção de um nome na chapa majoritária: “Eu não 
fiz compromisso para senador, porque o senador 
de minha preferência é o que estiver na base do 
governador João Azevêdo. Eleitoralmente, talvez, 
eu fiquei até prejudicado nisso”.  

raniery defende diálogo e sugere  
“que cada partido apresente suas  
prioridades” para resolver impasse

Dos deputados estaduais do 
Republicanos – aqui já comen-
tei isso –, Wilson Filho e Raniery 

Paulino (foto) são os que 
não declararam apoio a 
Efraim Filho (União Bra-
sil) para a disputa pelo 
Senado. Ambos já afir-
maram que irão es-
perar a orientação do 
governador João Aze-

vêdo (PSB) nesse parti-
cular. A confiança dispensada a eles pelo gestor es-
tadual – são, respectivamente, líder e vice-líder do 
governo na ALPB –, obviamente, tem um peso nes-
sa posição – possivelmente, o deputado federal Wil-
son Santiago, pai de Wilson Filho, também tem esse 
mesmo entendimento. A propósito de Raniery Pauli-
no, o parlamentar também tem agido como ‘bombei-
ro’ para evitar qualquer princípio de incêndio na base 
aliada envolvendo o Progressistas e o Republicanos. 
Pela via do diálogo, ele acredita que esse imbróglio 
relacionado à indicação do candidato a vice na cha-
pa majoritária será equacionado. “O governador é 
um homem que contemporiza, o deputado Hugo Mot-
ta também. Então, não vejo maiores dificuldades nis-
so”, avaliou. Qual seria o procedimento para resolver 
a questão? “Minha sugestão é que cada partido apre-
sente as suas prioridades. E que isso seja um ponto de 
partida para a gente avançar”, disse.     

Ítalo Arruda 
Especial para A União

n 

Natural de 
Princesa 
Isabel, Sitônio 
Pinto foi um 
dos destaques 
da imprensa 
paraibana, 
tendo sido  
articulista 
do Jornal A  
União, onde 
escreveu 
até poucos 
dias antes de 
falecer

Corpo está, desde ontem, na Central de Velórios Rosa de Saron, em Jaguaribe, e será sepultado hoje

tões, de Euclides da Cunha. 
Se eu tivesse como, lhe con-
firmaria: ‘missão cumprida, 
mestre!’”, destacou Solha, ao 
comentar a perda que a mor-
te de Sitônio representa.

O jornalista também es-
creveu outros livros, entre 
eles A dança do urubu; Ca-
minhos de Toboso; Deliciosos; 
Sessão das bruxas e uma bio-
grafia do instrumentista pa-
raibano Sivuca. Segundo a 
viúva de Sitônio Pinto, Ilka 
Soares, ele deixou, ainda, 
três livros inéditos. “Foi um 
grande poeta, um exímio es-
critor. Vai fazer muita falta, 
não só para nós, familiares e 
amigos, mas também para a 

literatura paraibana”, disse. 

Outras profissões
Antes de se consagrar na 

imprensa, Sitônio Pinto exer-
ceu o cargo de auditor fiscal 
na Secretaria Estadual de Fi-
nanças, e de publicitário em 
Brasília e Pernambuco. Tam-
bém foi bacharel em Ciên-
cias Jurídicas pela Faculdade 
de Direito da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
mas não exerceu a profissão. 

Além da esposa Ilka Soa-
res, Otávio Augusto Pereira 
Sitônio Pinto deixa quatro fi-
lhos: Mira-Céli Soares, Ra-
quel Costa, Alexandre Mon-
teiro e Tiago Costa.

Acompanhando a deter-
minação em outros órgãos do 
Estado da Paraíba, a Empre-
sa Paraibana de Comunicação 
(EPC) retoma a obrigatorieda-
de do uso de máscaras nas de-
pendências de seus veículos, 
sendo eles o Jornal A União, 
a Rádio Tabajara, a Gráfica A 
União e a Editora A União. A 
decisão, motivada pela confir-
mação de casos entre os servi-
dores e também consideran-
do os números crescentes em 
todo estado, é válida para os 
funcionários e colaboradores, 
bem como para os visitantes. 

De acordo com a presiden-
te da EPC, a jornalista Naná 
Garcez, quando há confir-
mações de casos de Covid-19 
entre os servidores ou mes-
mo em familiares dos profis-

sionais, a primeira medida a 
ser tomada é o uso de másca-
ras. Desde o início da pande-
mia, a EPC criou um comitê 
para acompanhar os cuida-
dos e prevenção relacionados 
à doença, bem como garantir 
que todos os funcionários re-
tornassem após a vacinação, 
de forma segura. 

A vacina, inclusive, tem 
sido a grande aliada da luta 
contra o novo coronavírus. 
Segundo a presidente da 
EPC, como todos os funcio-
nários estão vacinados, to-
dos os casos registrados até 
agora foram considerados le-
ves. Além do retorno do uso 
das máscaras, a higienização 
das mãos com álcool 70% con-
tinua sendo incentivada, com 
dispensers distribuídos pelos 
setores e corredores dos veí-
culos de comunicação que in-
tegram a EPC.

Além dos motivos inter-
nos para a retomada das más-
caras, a decisão também vem 
acompanhada do exemplo 
de outros órgãos do Governo 
do Estado, como Defensoria 
Pública do Estado, Departa-
mento de Estradas de Roda-
gem (DER-PB), Superinten-
dência de Obras do Plano de 
Desenvolvimento do Estado 
(Suplan), Departamento Es-
tadual de Trânsito do Estado 
da Paraíba (Detran-PB), en-
tre outros.

No Diário Oficial do Esta-
do de ontem foi publicada a 
recomendação da Suplan, que 
considerou o número de ca-
sos confirmados entre os ser-
vidores da autarquia. Além 
disso, o texto também levou 
em consideração que é dever 
da Administração adotar me-
didas de contenção da pande-
mia da Covid-19.

Uso de máscaras volta a ser obrigatório
na empresa paraibana de ComuniCação

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

“Foi um grande 
poeta, um 
exímio escritor. 
Vai fazer muita 
falta, não só 
para nós, mas 
também para 
a literatura 
paraibana

Ilka Soares

Fotos: Marcos Russo
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Após suspensão dos ser-
viços de saúde e atendimen-
to com vacinas e testes, a Pre-
feitura de João Pessoa retoma 
hoje a vacinação contra a Co-
vid-19. Entre os públicos aten-
didos, a capital inicia a vaci-
nação do público de 40 a 49 
anos com a segunda dose de 
reforço dos imunizantes con-
tra a Covid-19.

Serão vacinados com dose 
de reforço a população que 
realizou o agendamento no 
dia anterior, disponibiliza-
do pelo site e aplicativo Vaci-
na João Pessoa, disponibiliza-
do pela Secretaria Municipal 
de Saúde da capital. A ges-
tão não especificou se a faixa 
etária seguirá sendo atendi-
da com o agendamento já que 
os demais grupos, incluindo 
trabalhadores da saúde, imu-
nossuprimidos, e pessoas a 
partir de 50 anos podem re-
ceber a segunda dose de re-
forço sem agendamento. 

A indicação, segundo a 

João Pessoa inicia vacinação do 
público +40 com quarta dose

Keila Simpson aborda tema da 
invisibilidade trans e travesti 
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Número de hospitalizações na PB chegou a 78, segundo o Centro Estadual de Regulação; três óbitos foram registrados  

Com novas nove inter-
nações para o tratamento 
da Covid-19 em leitos da 
rede pública de saúde, a Pa-
raíba chegou a 78 pessoas 
hospitalizadas, segundo o 
Centro Estadual de Regu-
lação Hospitalar. Do total, a 
ocupação dos leitos de UTI 
passou de 7%, conforme re-
gistrado na segunda-feira, 
para 14%. Além disso, a Se-
cretaria de Estado da Saú-
de (SES) confirmou novos 
102 casos de contaminação 

pela doença e três mortes 
em decorrência do agrava-
mento da Covid-19.

Entre os casos, todos os 
102 são pacientes com qua-
dro leve da doença, que 
se recuperam em residên-
cias. A maior concentração 
de casos segue sendo em 
João Pessoa, que registrou 
49, seguido por Campina 
Grande que teve 25 novos 
casos. A faixa etária com 
maior índice de casos con-
firmados nas últimas 24h, 
considerando o intervalo 
entre a publicação dos bo-
letins diários da SES, com-

preende indivíduos entre 
30 e 39 anos, sendo 13 ca-
sos em mulheres e nove em 
homens.

Entre as mortes, as víti-
mas foram mulheres com 
faixa etária de 67 a 81 anos 
de idade, residentes nos mu-
nicípios de João Pessoa (2) e 
Pocinhos (1). Cardiopatia foi 
a comorbidade mais comum. 
Desde o último domingo, 12 
mortes por Covid-19 foram 
confirmadas na Paraíba. Ou-
tros dois falecimentos estão 
em investigação.

Com isso, a Paraíba con-
tabiliza 611.530 casos totais 

da doença, sendo 10.239 víti-
mas fatais.

A plataforma de acom-
panhamento vacinal da SES, 
alimentada com dados do 
Ministério da Saúde, não foi 
atualizada ontem, manten-
do os dados relativos à se-
gunda-feira. Na ocasião, o 
Estado registrou 88,73% da 
população a partir de cinco 
anos vacinada com o ciclo 
primário, com 3.836.919 pes-
soas, dessas 85.796 que rece-
beram dose única. Outras 
3.512.245 receberam a pri-
meira dose, representando 
93,63% da população, onde 

269.748 ainda não encerra-
ram o ciclo primário de pro-
teção contra a doença.

Ainda de acordo com da-
dos do painel de vacinação, 
1.907.113 pessoas se vacinaram 
com a primeira dose de refor-
ço, representando 50,84% da 
população apta, e 94.781 rece-
beram a segunda dose de re-
forço, o equivalente a 16,90% 
da população. A SES tam-
bém registrou a aplicação de 
52.341 doses adicionais. No 
total são registradas a aplica-
ção de 8.894.788 doses totais de 
10.022.615 imunizantes recebi-
dos pelo Governo do Estado.

Ocupação de leitos de UTI duplica
Covid-19

reforço a partir de hoje na terCeira idade

nota técnica do Ministério da 
Saúde, é que são considera-
dos aptos para o recebimento 
da segunda dose de reforço a 
população que recebeu a ter-
ceira dose (o primeiro refor-
ço) há, pelo menos, 120 dias. 
Para este novo ciclo, devem 
ser utilizados os imunizan-
tes disponíveis nos serviços 
da saúde, podendo ser Pfi-
zer, AstraZeneca ou Janssen, 
independentemente da dose 

utilizada anteriormente. 
“É importante que as pes-

soas que fazem parte desse 
novo grupo que está sendo 
ampliado e já será beneficia-
do com a quarta dose, procu-
rem os locais de referência, 
para tomar a vacina. É inques-
tionável que a vacina tem sido 
muito eficiente. Ainda, sobre 
esta dose de reforço, estudos 
apontam que essa estratégia 
aumenta em mais de cinco ve-
zes a imunidade uma sema-
na após a aplicação”, explicou 
Fernando Virgolino, chefe da 
seção de imunização da pre-
feitura de João Pessoa.

O reforço na imunização 
é importante, segundo espe-
cialistas, para que a Paraí-
ba passe pelo momento de 
festejos juninos sem que os 
impactos de novas contami-
nações sejam sentidos nos 
indicadores de ocupação de 
leitos e óbitos. Para isso, o se-
cretário executivo, Jhony Be-
zerra, ressaltou a importân-
cia da população seguir se 
protegendo e buscar o refor-
ço vacinal.

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmailcom

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmailcom

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmailcom

Leitos
Do total, a ocupa-
ção dos leitos de 

UTI passou de 7%, 
conforme registra-

do na segunda-feira, 
para 14%

“É 
inquestionável 
que a 
vacina tem 
sido muito 
eficiente

Fernando Virgolino

A plateia do Teatro Pedra 
do Reino ficou lotada de pe-
quenos olhos curiosos e en-
cantados, na tarde de ontem. 
Eram mais de duas mil crian-
ças da rede pública de ensino 
de João Pessoa, que puderam 
acompanhar ao vivo a apre-
sentação de uma das princi-
pais companhias de dança do 
mundo, o Bolshoi no Brasil. O 
grupo se apresentou especial-
mente para os estudantes em 
uma iniciativa da Prefeitura 
de João Pessoa, por meio da 
Secretaria de Educação e Cul-
tura (Sedec).

“Para mim é motivo de 
muita alegria renovar o com-
promisso que temos com as 
crianças de João Pessoa, para 
que os talentos e as vocações 
que estão adormecidos pos-
sam ser despertados. Espero 
que essas crianças se interes-
sem pela dança, seja para se 
tornarem futuros bailarinos, 
seja para enriquecer sua cul-
tura e cidadania”, afirmou o 
prefeito Cícero Lucena.

Nesta passagem por João 
Pessoa, a companhia fez 
duas apresentações do espe-
táculo ‘Gala Bolshoi’. A pri-
meira voltada para o público 

Espetáculo foi visto por mais de duas mil crianças da rede pública
Bolshoi no Brasil

em geral e a segunda, gratui-
ta, para estudantes da rede 
pública. Acompanharam o 
show mais de duas mil crian-
ças do Ensino Fundamental I 
e II das redes municipal, es-
tadual e da escola de educa-
ção básica da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB).
“Sempre quando fazemos 

espetáculos buscamos incluir 
uma apresentação gratuita 
que chamamos de formação 
de plateia, principalmente 
para crianças. Além de dan-
çar, falamos sobre como se 

comportar no teatro, pois são 
as futuras plateias”, explicou 
o diretor-geral do Bolshoi no 
Brasil, Pavel Kazarian. De 
acordo com ele, o show inclui 
os melhores trechos de balé 
clássico.

Antes de começar, a ex-

pectativa era grande entre os 
pequenos. “É minha primei-
ra vez e não sei o que esperar. 
Mas acho que eles vão dar o 
melhor e vamos aplaudir mui-
to”, afirmou Eduardo Silva, de 
14 anos, estudante da Esco-
la Municipal Arnaldo Barros. 

Ao final da apresentação, a an-
siedade dava lugar ao encan-
tamento. “Gostei de todas as 
apresentações. Quero que ano 
que vem tenha mais para eu 
poder vir de novo”, disse Maria 
Isis, de 10 anos, da Escola Mu-
nicipal Napoleão Laureano.

Seleção
A parceria entre a Prefei-

tura de João Pessoa e a Esco-
la do Teatro Bolshoi no Brasil 
também continua com a sele-
ção de 2022 para que estudan-
tes da Rede Municipal possam 
disputar uma vaga na Escola 
sediada em Joinville (SC). 

“No ano passado conse-
guimos aprovar cinco crian-
ças que hoje vivem lá com 
todo o nosso apoio e este ano 
tivemos recorde de inscrições. 
Foram 1.172 crianças que se 
inscreveram, 600 passaram na 
primeira fase com os professo-
res de Educação Física e agora 
vão para uma nova fase com 
os técnicos do Bolshoi, que vão 
dizer quem vai para a fase fi-
nal em Joinville. Se Deus qui-
ser, teremos ainda mais apro-
vados”, explicou a secretária 
municipal da Educação, Amé-
rica Castro.

Apresentação do Bolshoi no Brasil, uma das principais companhias de dança do mundo, encantou a plateia do Teatro Pedra do Reino

Ser trans ou travesti na so-
ciedade brasileira é lidar com 
lutas que são intermináveis. 
Para além das lutas para vi-
ver, essas pessoas precisam 
resistir diariamente para so-
breviver e existir, distante do 
apagamento social e da vio-
lência que mata. O tema, no 
entanto, tem estado cada vez 
mais em evidência, ganhan-
do espaços públicos de dis-
cussão para que políticas pú-
blicas possam ser pensadas e 
efetivadas para a população.

Apesar disso, a popula-
ção ainda passa pelo apaga-
mento cotidiano, se escon-
dendo e deixando esconder 
quem verdadeiramente são 
pelo medo da violência e in-
tolerância. Em entrevista ao 
Giro Nordeste, Keila Simp-
son, diretora executiva da 
Associação Brasileira de Or-
ganizações Não Governa-
mentais (Abong), e que atua 
com a população LGBTQIA+ 
desde 1991, esse apagamen-

to é ainda maior na tercei-
ra idade.

Segundo a ativista, é nessa 
faixa etária que a população 
trans e travesti regride e se 
esconde ainda mais de quem 
realmente é para poder convi-
ver em sociedade sem sofrer 
violência em um espaço e pe-
ríodo tão vulnerável como é a 
terceira idade.

"Nós não sabemos quan-
tas pessoas idosas tem no 
mundo. Eu tenho 57 anos e 
fico me perguntando sempre, 
cadê as travestis de 60, de 70 
e de 80 anos? A primeira coi-
sa que a gente precisa fazer 
é identificar essas pessoas, 
saber se elas estão vivendo 
dentro dessa condição com a 
qual elas se identificam, se a 
sua identidade de gênero está 
sendo respeitada e seguida 
para que a gente possa aces-
sar e, depois, construir políti-
cas efetivas e eficazes para es-
sas pessoas", declarou.

Para Keila, as pessoas 
trans e travestis voltam a se 
esconder e tentar silenciar 
quem são neste período da 

vida para que não sofram tan-
to em uma fase que deveriam 
descansar.

“O que ocorre é que a 
maioria dessas travestis, 
quando chega a maior ida-
de, elas destransicionam, se é 
que posso falar isso, não por 
uma vontade própria, mas 
por uma condição sócio-am-
biental", explicou.

A maioria dessa popula-
ção é atendida pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) que, de 
acordo com Keila, ainda pos-
sui dificuldade para lidar com 
a comunidade LGBTQIA+.

Silêncio
A discussão no Giro 

Nordeste ocorreu 
em alusão ao Dia 
Internacional do 

Orgulho LGBTQIA+

Foto: Divulgação/Secom-JP



A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) está realizando ao 
longo de todo o mês de junho 
a Operação Festejos Juninos 
2022. A fiscalização intensifi-
cada deverá acontecer até o dia 
17 de julho, quando será finali-
zada e o balanço com os dados 
tanto da operação atual quan-
to da fiscalização de Corpus 
Christi será divulgado. O obje-
tivo da iniciativa é prevenir aci-
dentes e também reduzir os ín-
dices de criminalidade. 

Como as festividades juni-
nas são mais tradicionais na 
região do Nordeste, a atenção 
também se volta para a locali-
dade. Na Paraíba, os desloca-
mentos acontecem, principal-
mente, para os municípios do 
interior do Estado, o que inten-
sifica o trânsito e o fluxo de ve-
ículos. 

De acordo com a PRF-PB, a 
BR-230, que faz a ligação entre 
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BR-230, que faz a interligação entre João Pessoa, Campina Grande e Patos, deve receber o maior fluxo de veículos

PRF amplia vigilância nas estradas
operação festejos juninos

Uma onda de furtos de fiação 
elétrica vem ocorrendo em João 
Pessoa, sendo mais de 33 locais al-
vos na cidade, só este ano. Um dos 
casos mais recentes aconteceu na 
Praça Silvio Porto, em Manaíra, 
deixando a localidade com pouca 
iluminação e os moradores insegu-

ros para transitar nesse espaço. Se-
gundo a Secretaria de Infraestru-
tura em João Pessoa (Seinfra-JP), 
aproximadamente 4.695 metros 
de fios foram retirados de espaços 
públicos neste ano como praças, 
parques, ginásios, ruas e avenidas.

A retirada dos cabos de ener-
gia na Praça Silvio Porto ocorreu 
semana passada e foi registrada 
em boletim de ocorrência. A Sein-
fra ainda não restabeleceu a ilu-

minação dessa localidade, mas já 
está sendo providenciada a reso-
lução do problema. 

A diretora da Diretoria de Ilu-
minação Pública (Dilup) Joyce Al-
ves ressaltou que o furto de cabos 
gera prejuízo aos cofres públicos e 
demanda ações burocráticas, mas 
que a Seinfra vem tomando pro-
vidências junto às autoridades e 
intensificando a recuperação dos 
serviços. 

A Dilup vem realizando a re-
cuperação de outros pontos da 
cidade que também sofreram 
desfalques, são eles: Praça São 
Gonçalo, na Torre; Vicente Paula 
Nóbrega, Bancários; e um dos tre-
chos do Parque Parayba, no Bes-
sa.  No ano passado, a Seinfra con-
tabilizou um prejuízo de mais de 
11 mil metros de cabos de energia 
furtados. Alguns locais que tam-
bém tiveram fios retirados de for-

ma ilegal, no ano passado, foram 
a Avenida Epitácio Pessoa, orla de 
Cabo Branco e até um trecho da 
BR-230 e BR-101. 

A população pode colaborar 
acionando a polícia em seus con-
tatos para denúncia (190 ou 197), 
enquanto a Seinfra dispõe do nú-
mero 0800 083 2425. Já para solici-
tar serviços de manutenção, como 
troca de lâmpadas, o contato é o 
0800 031 1530. 

n
Último furto 
de cabos 
elétricos foi 
registrado 
na Praça 
Silvio Porto, 
em Manaíra

Telefone
Em casos 

de emergência, 
o número da PRF 

é o 191

João Pessoa, Campina Grande e 
Patos, é a que recebe maior nú-
mero de veículos. Ou seja, esse 
é um dos trechos com reforço 
de equipes e fiscalizações.

A segurança também estará 
reforçada em outros trechos que 
possuem histórico de ocorrên-
cias de acidentes, como entre o 
quilômetro 10 e o quilômetro 30 
da BR-230, entre Cabedelo e João 
Pessoa; do quilômetro 80 ao qui-
lômetro 90 da BR-101, onde fica a 
estrada de Gurinhém e Itabaia-
na com sentido para Campina 
Grande; quilômetro 150 ao qui-
lômetro 160 da BR-230, a chama-
da Alça do Sudoeste para Cam-

Fiação elétrica de 33 locais públicos foi furtada na capital
este ano

pina Grande; e do quilômetro 
130 ao quilômetro 140 da BR-
104, sentido de Campina Gran-
de para Queimadas.

Para definir o que será usa-
do em fiscalização e quais os 
trechos, a PRF-PB explica que 
são utilizados critérios técnicos
-estatísticos e análise da gestão 
local em relação aos trechos 
com maior número de aciden-
tes e de crimes, além de consi-
derar o fluxo de automóveis e 
veículos, de maneira geral.

O órgão estará, ao longo 
de todo esse período, intensi-
ficando também as ações pre-
ventivas e educativas que ga-
rantam a segurança de quem 
utiliza as rodovias, de modo 
que o período seja marcado 
pelo retorno das celebrações e 
festas presenciais, sem que aci-
dentes e tragédias aconteçam 
no trânsito.

Em casos de acidente, ne-
cessidade de suporte ou qual-
quer emergência nas rodovias, 
o telefone de contato da PRF 
é o 191. 

O Parque Zoobotânico 
Arruda Câmara (Bica) será 
aberto aos visitantes ama-
nhã, ponto facultativo, e sex-
ta-feira (24), feriado, datas 
alusivas à comemoração de 
São João. O parque funcio-
nará, inclusive, durante o fi-
nal de semana (sábado, dia 
25, e domingo, dia 26), em ho-
rário normal, das 8h às 17h, 
sendo a venda de ingressos 
até às 16h.

Segundo o diretor do Par-
que, Rodrigo Fagundes, o lo-
cal é bastante procurado nos 
feriados, inclusive em perío-
dos festivos, porque muitos 
buscam uma opção de lazer 
alternativa aos festejos, “mui-
tos querem aproveitar o feria-
do para fazer um passeio em 
família, mas às vezes buscam 
apenas um local para con-

Bica será aberta ao público no São João

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

a Dicas de segurança para o feriado de São João

• Realize um 
planejamento da 
viagem identificando 
previamente os locais 
para abastecimento, 
alimentação e descanso 
no trajeto. Lembre-se: o 
motorista deve estar em 
plenas condições físicas 
e psicológicas para 
conduzir o veículo e isso 
inclui estar descansado e 
atento;

• Faça uma revisão no 
veículo antes de iniciar 
a viagem. Verifique as 
condições e existência 
dos itens de segurança 

obrigatórios, tais como: 
pneus (incluindo estepe), 
palhetas dos limpadores 
de para-brisas, itens de 
iluminação e sinalização 
(triângulo de sinalização, 
faróis, luzes de freio, luzes 
de ré, dentre outros);
- Se fizer ingestão de 
bebida alcoólica não 
dirija. Essa combinação 
pode custar sua vida e de 
outras pessoas;

• Ao entrar no veículo, 
coloque o cinto de 
segurança e certifique-se 
que todos os ocupantes 
do veículo estejam 

fazendo o uso do 
mesmo antes de iniciar 
o deslocamento. Essa 
dica se aplica também 
para aquelas pessoas 
que viajarão usando 
ônibus interestadual de 
passageiros;

•  Mantenha os faróis 
ligados em pista simples 
e também sob chuva, 
assim seu veículo ficará 
mais visível para os 
demais condutores e 
pedestres.

Fonte: PRF

Alerta

Mayra Santos  
mayraalvessantos@hotmail.com

Horário
Funcionamento 

da Bica será 
das 8h às 17h, 
com a venda 
de ingressos 

ocorrendo até 
as 16h

templar a natureza, e a Bica 
conta com espaços para pi-
quenique, brincadeiras, ca-
minhadas, dando essa op-
ção de passeio para crianças 
e adultos”, destaca o diretor.

n O Parque Arruda Câma-
ra está localizado na Aveni-
da Gouveia Nóbrega, s/n - 
Róger, aberto normalmente 
de terça a domingo, das 8h 
às 17h (com fechamento da 
bilheteria às 16h). A entrada 
custa R$ 2 por pessoa, sen-
do não pagantes crianças até 
sete anos de idade e idosos 
acima de 65 anos. Mais in-
formações através do telefo-
ne 3218-9710.

Serviço

Funcionamento da Bica durante o feriadão propiciará uma opção de passeio em família

Foto: Secom-JP

n 

Trechos de 
rodovias 
federais que 
possuem 
histórico de 
ocorrências 
de acidentes 
receberão 
reforço no 
policiamento

Foto: Marcus Antonius/Arquivo A União
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Mais de 40 produtos com 
data de validade vencida 
foram apreendidos pela 
Secretaria Municipal de 
Proteção e Defesa do Con-
sumidor em operação de 
fiscalização nos supermer-
cados de João Pessoa. A ins-
peção, que autuou três es-
tabelecimentos, iniciou na 
última segunda-feira (20) e 
segue até hoje.

Os supermercados au-
tuados terão um prazo de 
10 dias para proceder a de-
fesa e podem ser penaliza-
dos com multas. Segundo 
o secretário Rougger Guer-
ra, as fiscalizações, além de 
rotineiras, seguem as recla-
mações dos consumidores. 

“Alerto ao cidadão que 
acione o Procon-JP caso en-
contre algum tipo de irre-
gularidade nesses locais, 
principalmente quando se 
tratar de alimentos com 
prazo de validade venci-
do, porque se trata de uma 
questão de saúde”, afirmou.

O titular do Procon-JP 
salienta que o consumidor 
deve ficar atento na hora de 
comprar produtos perecí-
veis. “As pessoas nem sem-
pre conferem a validade do 
produto que está compran-
do. No entanto, é importan-

Procon-JP autuou três supermercados durante fiscalização; os estabelecimentos podem ser multados

Produtos vencidos são apreendidos
defesa do consumidor

te que verifique isso porque 
se trata de cuidar do bem
-estar da família”, destacou.

Além de verificar as de-
núncias que chegam à Se-
cretaria, os fiscais também 
ficam atentos a irregulari-
dades como o descumpri-
mento das leis básicas que 
regem a relação de con-
sumo, a exemplo da falta 
da precificação e da indis-
ponibilidade de informa-
ções sobre órgãos de defe-
sa do consumidor como um 
exemplar do Código de De-
fesa do Consumidor (CDC) 
e o número 0800-083-2015 

do Procon-JP em local aces-
sível.

As sanções 
As penalidades para o 

descumprimento à legisla-
ção serão aplicadas dentro 
do que prevê o Código de 
Defesa do Consumidor e de 
leis locais (estadual e muni-
cipal) e podem ir de multas 
até a suspensão temporária 
do serviço.

• Sede: Avenida Pedro I, 473, Tambiá

• Orientação e dúvidas: 0800-083-2015

• Instagram: @procon_jp

• Procon-JP na sua mão: (83) 98665-0179

• WhatsApp do transporte público:  
(83) 98873-9976
 

Serviço

Cerca de 30% de cada cate-
goria dos profissionais de saú-
de de João Pessoa continua-
ram trabalhando, ontem, nas 
Unidades de Saúde de Família 
(USF), mas 50% dos  auxiliares 
e técnicos de enfermagem pa-
raram as atividades. 

A categoria realizou uma 
mobilização na Praça da Paz, 
no conjunto dos Bancários, 
reivindicando melhorias nas 
condições trabalhistas, valo-
rização e respeito aos profis-
sionais de saúde, reposição 
salarial, atualização do Plano 
de Cargos e Carreiras (PCCR), 
gratificação de insalubrida-
de, regularização dos Equi-
pamentos de Proteção Indivi-
dual (EPI’s) e insumos, entre 
outras. Segundo a organiza-
ção do evento estiveram pre-
sentes 230 servidores.

Adeririam à paralisação 
de advertência, enfermeiros, 
auxiliares e técnicos de enfer-
magem, farmacêuticos, fisio-
terapeutas, terapeutas ocu-
pacionais, nutricionistas, 
médicos e odontologistas. Se-
gundo informações da Secre-
taria de Saúde de João Pessoa 
(SES) foram suspensos os ser-
viços de Atenção Básica, in-
cluindo vacinação e testagem 
para detecção da Covid-19.

Já os serviços de urgência e 
emergência da rede municipal 
de saúde de João Pessoa, con-
tinuaram funcionando nor-
malmente ontem, entre eles: 
Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência (Samu) e as 
quatro unidades de pronto 
atendimento (UPA) – Ocea-
nia, Valentina, Cruz das Ar-
mas e Bancários.

De acordo com a presiden-
te do Sindicato dos Enfermei-
ros, Milca Rego, a tentativa de 
diálogo para melhores con-

Servidores da área da saúde de JP
protestam por melhorias salariais

paralisação

Pesquisa da Secretaria Mu-
nicipal de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon-JP) para 
preços de carnes realizada em 
supermercados e açougues de 
feiras livres da capital encontra 
uma variação de até 174,93% no 
quilo do filé bovino sem cordão, 
oscilando entre R$ 34,90 (Açou-
gue Taperoá – Mercado de Man-
gabeira) e R$ 95,95 (Supermer-
cado Latorre – Torre), também 
a maior diferença do levanta-
mento: R$ 61,05.

O Procon-JP realizou a pes-
quisa no dia 20 de junho em 18 
estabelecimentos entre super-
mercados e açougues de mer-
cados públicos de João Pessoa 
e traz preços de 35 tipos de car-
nes bovina (em cortes e moída, 
além de fígado), suína, bacon e 
linguiça.

As outras duas maiores di-
ferenças ficaram com a picanha 
nacional, R$ 38,99, com preços 
entre R$ 40 (açougues Frigolito 
e Central - Mercado Central) e 
R$ 78,99 (Supermercados DoDia 
– Manaíra e Bompreço - Praça 

Castro Pinto, Centro), variação 
de 97,48%; e no contra filé, que 
oscila entre R$ 35 (Açougues 
Big Carne e Frigolito – Merca-
do Central) e R$ 68,90 (Bompre-
ço - Praça Castro Pinto, Centro).

Mais duas diferenças sig-
nificativas foram encontradas 
no filé bovino com cordão, R$ 
32,98, com preços entre R$ 40 
(açougues Frigolito e Central – 
Mercado Central) e R$ 72,98 (Su-
permercado Bompreço – Praça 
Castro Pinto, Centro), variação 
de 82,45%; e na maminha, R$ 
31,99, com preços entre R$ 33 
(Açougue Frigolito – Mercado 
Central) e R$ 64,99 (Carrefour 
– Jardim São Paulo/Bancários), 
variação de 96,94%.

Supermercados 
A pesquisa do Procon-JP 

levantou preços nos seguin-
tes supermercados: Carrefour 
(Jardim São Paulo/Bancários); 
Latorre e Santiago (Torre); Do-
Dia e Manaíra (Manaíra); e 
Bompreço (Praça Castro Pinto 
– Centro).

Variação no preço da carne 
é de até 174,93% na capital

pesquisa

A previsão das chuvas 
para os meses de julho, agos-
to e setembro será divulgada 
pelo Governo do Estado, hoje. 
O prognóstico para o próximo 
trimestre será anunciado no 
fim da tarde, após a Reunião de 
Análise e Previsão Climática 
para o Nordeste, que será coor-
denada pela Agência Executiva 
de Gestão das Águas do Esta-
do da Paraíba (Aesa) e contará 
com a participação de técnicos 
de Centros Estaduais de Mete-
orologia e do Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet).

A partir das 9h, os especia-
listas estarão reunidos (de for-
ma on-line) para avaliar as prin-
cipais características climáticas 
da região. Serão analisados, en-

tre outros aspectos, as condições 
globais dos oceanos, da atmos-
fera e os resultados de modelos 
numéricos de previsão climáti-
ca sazonal. Após as discussões 
técnicas, os meteorologistas ela-
borarão um relatório informan-
do a probabilidade das chuvas 
ficarem abaixo, acima ou dentro 
da média histórica.

O prognóstico climático 
para o trimestre será disponi-
bilizado no site aesa.pb.gov. A 
página da Aesa na internet tam-
bém informa a previsão diária 
do tempo; a quantidade de chu-
vas registrada em cada municí-
pio; como conseguir autoriza-
ção para uso da água bruta; e a 
situação dos principais açudes 
paraibanos.

Governo divulga previsão 
de chuvas para o trimestre

hoje

Prazo
Supermercados 
autuados terão 

10 dias para 
apresentarem defesa 

junto ao Procon-JP

n 

Penalidades 
previstas no 
Código de 
Defesa do 
Consumidor 
vão da 
aplicação 
de multas até 
a suspensão 
temporária 
do serviço

a Atendimentos do Procon-JP:

Sara Gomes  
saragomesreporterauniao@gmail.com

dições trabalhistas à catego-
ria acontece desde a gestão 
passada.

“Todos os secretários de 
saúde receberam o sindica-
to de enfermagem, mas infe-
lizmente eles não têm auto-
nomia para tomar decisões. 
Esperamos que depois dessa 
paralisação de advertência, 
o prefeito de João Pessoa co-
loque nossa demanda como 
prioridade”, afirmou.

O presidente do Sindi-
cato de Auxiliares e Técni-
cos de Enfermagem (Satenf), 
Adriano Lourenço, enfatiza 
a importância da paralisação 
para ter melhores condições 
de trabalho, falta de equipa-
mentos e insumos e reajus-
te salarial.

 “A princípio, a paralisa-
ção seria apenas entre auxi-
liares e técnicos de Enferma-
gem, mas após a assembleia 
outras categorias decidiram 
aderir ao movimento no mes-
mo dia. Nossa luta não é ape-
nas por reajuste salarial, mas 
também para prestar um me-
lhor serviço à população”, fri-
sou.

A representante do Sindi-
cato de Odontologias (Sindo-
donto), Joana Oliveira, frisou 

que o piso salarial pago pela 
Prefeitura de João Pessoa é in-
constitucional. “O piso sala-
rial de um cirurgião dentista 
que trabalha 20 horas sema-
nais é R$ 3,6 mil, mas atual-
mente recebe R$ 1,5 mil. Essa 
defasagem salarial acontece 
desde gestões anteriores, mas 
esperamos que o Prefeito Cí-
cero Lucena regularize as rei-
vindicações dos profissionais 
de saúde”, solicitou.

Na USF integrada Costa e 
Silva, localizada na Rua Gra-
ciliano Delgado, os serviços 
funcionaram com equipe re-
duzida (administração, as-
sistente de saúde bucal, um 
fisioterapeuta, um nutricio-
nista e três clínicos geraispa-
ra não deixar os usuários do 
SUS sem assistência. A vaci-
nação e testes de Covid-19 fo-
ram suspensos.

Prefeitura de João Pessoa
O secretário de Saúde do 

Município,Luís Ferreira Fi-
lho, publicou um vídeo em 
suas redes sociais sobre o in-
dicativo de greve dos profis-
sionais de saúde, alegando 
que a proposta da Prefeitu-
ra de João Pessoa foi repassa-
da a todos os sindicados en-

volvidos.
“Estamos redimensio-

nando todos os serviços de 
saúde. Não é simples fazer 
um reajuste salarial, pois é 
preciso ter conhecimento por 
menorizado de cada serviço. 
Afinal, existe um quantitati-
vo significativo de profissio-
nais de cada serviço.Após 
mensurar essas questões,-
tenho a mais absoluta cer-
teza que chegaremos a um 
reajuste nunca visto antes”, 
afirmou

A proposta da gestão de 
João Pessoa para os profissio-
nais de saúde é um aumen-
to de 10% em cima do salário 
total, além de um acréscimo 
em 58% no plantão extra tra-
balhada. “É um aumento con-
siderável. Pretendemos tam-
bém trazer de novo a pauta 
do PCCR para que haja avan-
ços nesse sentido e, principal-
mente, estabelecer uma rela-
ção de confiança, entre a SMS 
e os profissionais de saúde” 
complementou Luís Ferreira 
Filho.Além do aumento sa-
larial, ocorrerá também re-
formas prediais, melhorias 
das condições de trabalho e 
aumento na compra de in-
sumos.

Unidades de saúde em João Pessoa, como a localizada no Costa e Silva, permanenceram fechadas

Foto: Evandro Pereira

Foto: Secom-JP

Os prazos de validade dos produtos foram verificados pelos fiscais do Procon-JP durante a inspeção que prossegue até hoje



Seis homens estavam em um veículo e pretendiam investir contra mais uma cooperativa em Campina Grande

Grupo é preso após tentativa de assalto
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Um grupo de seis homens, 
suspeito de envolvimento em 
assaltos a agências bancárias 
e cooperativas na região de 
Campina Grande, foi preso 
por equipes da Polícia Militar, 
após troca de tiros. Na manhã 
de segunda-feira (20), o grupo 
fortemente armado tentou as-
saltar mais uma cooperativa 
de crédito no bairro da Prata, 
naquela cidade.

Os presos foram identifica-
dos por Wallysson Albuquer-
que Nunes , 28 anos; Gleydson 
Andrade Ferreira de Lima, 24; 
Kainan Carneiro Barbosa, 20; 
Everton Carlos da Silva Ra-
mos, 25; Daniel Guedes dos 
Santos, 52 e Raniery Wesnny 
do Nascimento Silva Santos, 
de 24 anos. 

Com o grupo os policiais 
apreenderam dois revólveres, 
uma pistola, um fuzil, um ri-
fle, uma submetralhadora ca-
libre ponto 40, colete balístico, 
quatro capas de coletes, dois 
celulares, um iPhone, roupa 
camuflada, dezenas de mu-
nições de vários calibres, cáp-
sulas deflagradas, além de R$ 
19.025,00 em espécie.

Segundo a Polícia Militar, 
passava de meio-dia dessa 
segunda-feira (20) quando o 

Foto: Redes SociaisFoto: Ascom/PCPB

Arsenal, dinheiro e outros equipamentos, inclusive celulares, foram apreendidos com o grupo; um dos suspeitos responde a três processos e outro já é investigado por assalto

CIOP do  10o BPM recebeu in-
formação que um grupo arma-
do tentava assaltar uma coo-
perativa de crédito no bairro 
da Prata, em Campina Gran-
de. Guarnição da Força Tática 
realizou diligências, momen-

to em que se deparou com um 
veículo Onix, de cor vermelha, 
com seis ocupantes fortemen-
te armados, na Rua Arrojado 
Lisboa, bairro do Monte Santo.

Ao perceberem a presença 
policial, os suspeitos tentaram 

fugir, atirando contra os poli-
ciais da Força Tática. Houve 
o revide e os policiais conse-
guiram prender o grupo com 
todo o arsenal. No levanta-
mento ficou comprovado que 
três integrantes do grupo pos-

suem mandados de prisão em 
aberto. Na troca de tiros um 
suspeito foi alvejado na perna 
e socorrido para o Hospital de 
Emergência e Trauma.

Todos foram levados para a 
Delegacia de Roubos e Furtos 

de Campina Grande, na Cen-
tral de Polícia Civil, no bairro 
do Catolé, onde já se encontra-
va os demais envolvidos com 
todo material. O suspeito ba-
leado, após receber alta, foi 
transferido para a delegacia.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Em tempo recorde uma ação con-
junta envolvendo policiais civis e 
militares prendeu um suspeito de 
matar uma mulher identificada por 
Sandra, na madrugada de sábado 
(18). Da residência da vítima foram 
roubados um Smart TV e celulares. 
Os autores do crime atiraram contra 
a dona da casa, de 43 anos.

Com 21 anos, o suspeito de envol-
vimento com a morte da mulher foi 
localizado na Aldeia Alagoa Gran-
de, em Marcação, onde foram encon-

trados todo material roubado que es-
tava na casa do homem.

O tenente-coronel José Cas-
tor do Rego, informou que logo 
após a informação sobre o crime, 
foi montada uma operação envol-
vendo a Patrulha Indígena, For-
ça Tática e a Polícia Civil. A loca-
lização do suspeito foi possível, 
através do rastreador de um dos 
celulares roubados. O suspeito 
foi apresentado na Delegacia de 
Mamanguape.

Tentativa de feminicídio 
Em João Pessoa, um homem foi 

preso suspeito de manter a compa-
nheira em cárcere privado, em San-
ta Rita. A mulher conseguiu fugir 
da casa, pulando a janela e acionou 
a Polícia Militar. 

Para os policiais a vítima infor-
mou que mantinha um relaciona-
mento com o suspeito, mas que teria 
terminado há pouco tempo. Ela dis-
se ainda que estava sendo abusada 
sexualmente pelo ex-companheiro.

Segundo a polícia, o homem ten-
tou fugir no momento da prisão, 
mas foi detido pelos policiais e apre-
sentado na Central de Flagrantes. 

Injúria racial  
O atendimento a uma ocorrên-

cia de violência doméstica, ter-
minou na prisão de um homem 
por injúria racial contra um poli-
cial militar. 

O caso aconteceu, nas prin-
meiras horas de ontem, no bair-

ro de Mandacaru, em João Pes-
soa. O suspeito, de 22 anos, com 
sintomas de embriaguez alcoóli-
ca estava quebrando tudo dentro 
de sua residência. Vizinhos acio-
naram a polícia.

Ao receber voz de prisão o jo-
vem  desacatou um dos policiais 
chamando de ‘macaco’. Ele foi 
preso por injúria racial. mas, na 
delegacia a mulher não quis pres-
tar queixa sobre a violência do-
méstica praticada pelo suspeito.

Envolvido em morte de mulher em Pedro Régis é detido
latrocínio

Homem é flagrado com arma e 
entorpecentes em Campina Grande

tráFico

Um homem que não teve 
a identificação revelada foi 
preso com porções de dro-
gas, em Campina Grande. De 
acordo com informações do 
2o Batalhão de Polícia Militar, 
a prisão aconteceu no bair-
ro do Cruzeiro, após abor-
dagem ao suspeito que não 
atendeu a ordem de para-
da quando se encontrava em 
uma motocicleta.

O suspeito, maior de ida-
de, não portava documento 
no momento da abordagem, 
informando que estava em 
sua residência, na Rua Luiz 
Travassos de Moura. Na casa, 
foram encontrados entorpe-
centes em cima do telhado 
da casa e ainda um revólver 
calibre 32.

Também foram apreendi-
dos, 6,5 quilos de maconha 

prensada; 300 gramas de co-
caína; 100 pinos (frascos) de 
embalar droga; três balan-
ças de precisão; 8,5 litros de 
“loló” distribuídos em galões; 
20 frascos de “loló” embala-
dos e a arma.

O homem foi conduzi-
do para Central de Policia 
Civil, no bairro do Catolé, 
juntamente com o material 
apreendido.

Vários tipos de entorpecentes e a arma foram localizadas na residência do suspeito

Foto: Ascom/PMPB

na via oeste
Bebê de 
quatro meses 
é vítima de 
acidente

Um bebê de quatro 
meses está entre as víti-
mas de um acidente ocor-
rido na manhã de ontem, 
na Via Oeste, que dá aces-
so à BR-230, em João Pes-
soa. Um adolescente de 14 
anos e uma mulher de 24 
também ficaram feridos e 
foram socorridos para o 
hospital de Emergência e 
Trauma da capital.  

De acordo com infor-
mações do Batalhão de 
Trânsito, o acidente teria 
sido causado após a con-
dutora de um veículo Jeep 
Compass cochilar ao vo-
lante e bater na traseira 
de um Fiat Siena - ocupa-
do por quatro pessoas, in-
cluindo, o adolescente, a 
mulher, e o bebê. As víti-
mas foram socorridas pelo 
Samu.

Segundo boletim pu-
blicado pela unidade hos-
pitalar, as três vítimas 
apresentam estado clíni-
co razoável.

Um homem, identifica-
do por Francisco Pereira das 
Neves, o “Zeza”, de 46 anos, 
investigado por feminicídio 
na Paraíba, foi preso ontem, 
em São Bernardo do Campo 
(SP), onde estava foragido 
depois que sua companhei-
ra foi encontrada morta. O 
corpo de Maria Elisânge-
la Neves, 41 anos, conheci-
da por “Jane”, foi encontra-
do por populares em estado 
de decomposição, no dia 1o 
do mês passado, na zona ru-
ral de Santa Cruz, Sertão da 
Paraíba.

Segundo a delegada sec-
cional Alba Tânia, a Polícia 
Civil paraibana iniciou as 
investigações e constatou 
que o suspeito, de 46 anos, 
estava foragido em São Ber-
nardo do Campo (SP). Dian-
te dos indícios levantados, a 
Polícia Civil solicitou a pri-
são preventiva de Francis-
co Pereira das Neves, me-
dida acatada pela 1a Vara 
da Comarca de Sousa-PB, 
que expediu o mandado de 
prisão preventiva contra o 
suspeito.

“Então, fizemos contato 
com o Departamento Esta-
dual de Investigações Cri-
minais (DEIC) da Polícia 
Civil de São Paulo, e os po-
liciais daquele estado pren-
deram o nosso investiga-
do. É mais uma prisão que 
realizamos de fugitivos da 
Paraíba, em ação conjun-
ta com a Polícia Civil pau-
lista”, destacou Alba Tânia. 
Ainda está sem data a trans-
ferência do preso. “Estamos 
aguardando a ordem judi-
cial”, disse a delegada.

Feminicídio

Polícia localiza suspeito 
em cidade de São Paulo

Na cadeia
A delegada informou 

que foi importante 
a integração entre 

as duas polícias - da 
Paraíba e de São Paulo 

- para a prisão do 
suspeito
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Os shows do São João 
Multicultural de João Pessoa, 
que tiveram início na noite 
de ontem, com Elba Rama-
lho, Ranniery Gomes, Banda 
Encantus e Swing Nordesti-
no, continuam hoje com Bell 
Marques – principal atração 
da noite – e mais Luka Bass, 
Berinho Lima e Forró Caçuá

O palco principal está 
montado próximo ao Liceu 
Paraibano e perto do espaço 
ainda foi desenvolvida uma 
cidade cenográfica, monta-
gens de tendas, parques e 
também ilhas de forró. O 
diretor executivo da Fun-
dação Cultural de João Pes-
soa (Funjope), Marcus Al-
ves, destacou a importância 
da retomada desta tradicio-
nal festa da nossa região no 
mês de junho.

“Essa sequência de shows 
está coroando nosso proje-
to do São João Multicultural, 
que começou no dia 12 com 
o Festival de Quadrilhas e 
percorreu diversos polos, na 
Casa da Pólvora, Praça XV de 
Novembro e Centro Cultu-
ral Mangabeira. Isso mostra 
uma certa vocação que nos-
sa capital também tem para 
realizar festejos juninos. João 
Pessoa agora tem São João”, 
destacou.

A cantora Elba Ramalho 
falou da alegria em voltar a 
se apresentar na capital pa-
raibana. “Uma festa muito 
linda e muito bem produzi-
da e para mim é uma honra 
muito grande poder fazer o 
show de abertura dos feste-
jos juninos da capital da Pa-
raíba”, afirmou.

O São João Multicultu-

Ex-vocalista da banda baiana Chiclete com Banana se apresenta no palco montado próximo ao Liceu Paraibano 

Bell Marques será a atração de hoje
No Parque SoloN de luceNa

Elba 
Na primeira noite do 
São João da capital, 

a animação ficou 
por conta da cantora 

paraibana

ral, além da organização da 
Funjope, conta também com 
o apoio das Secretarias de Se-
gurança Urbana e Cidadania 
(Semusb), Saúde (SMS), De-
senvolvimento Urbano (Se-
durb), Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urbana 
(Semob-JP) e Autarquia Es-
pecial Municipal de Limpe-
za Urbana (Emlur). Além do 
apoio da Polícia Militar, Po-
lícia Civil e Corpo de Bom-
beiros.

O Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência Regio-
nal João Pessoa (Samu-JP) 
montou um plano operacio-
nal para atuar nas festivida-
des de São João promovidas 
pela prefeitura da capital, de 
forma que não prejudique os 
atendimentos que o serviço 
realiza rotineiramente para 
a população.

De 21 a 24 de junho, o 
Samu estará no Parque So-
lon de Lucena (Lagoa), local 
onde acontecerão os shows, 
com veículos e equipe extra, 
composta pela Unidade de 

Suporte Básico de Vida (USB) 
Ranger, três duplas de mo-
tolâncias, estrategicamente 
posicionadas no anel inter-
no da Lagoa, um veículo de 
apoio logístico e um posto 
médico montado para pres-
tar assistência tanto de pri-
meiros socorros, quanto de 
cuidados intensivos, a fim de 
evitar encaminhamentos des-
necessários para as unidades 
de saúde.

O coordenador-geral do 
Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência da capital, 
Galileu Machado, reforçou 

que toda a estrutura dispo-
nibilizada pelo Samu para 
os shows do São João não in-
terferem na assistência pres-
tada à população que estiver 
em outras localidades e pre-
cisar do serviço.

“Tanto os profissionais 
quanto as viaturas disponi-
bilizadas para a festa são ex-
tras, ou seja, não interferem 
na assistência rotineira do 
Samu, pois não estão inclu-
sos as equipes e viaturas do 
circuito das escalas. Tudo isso 
garante uma assistência com-
pleta à população da Grande 

João Pessoa, tanto aos que es-
tarão na Lagoa, quanto aos 
que estarão em casa ou em 
outras festividades”, destacou 
Galileu Machado.

Ao todo, 17 profissionais 
vão atuar no São João, entre 
médicos, enfermeiros, téc-
nicos de enfermagem, con-
dutor socorrista, condutores 
de motolâncias e coordena-
ções. O serviço estará dispo-
nível para prestar assistência 
a quem for curtir os shows a 
partir das 18h até o encerra-
mento de cada dia, por volta 
das 2h da madrugada.

Samu monta plano para atuar durante a festa

em PatoS

Abertura do São João reúne mais de
50 mil pessoas no “Terreiro do Forró”

A primeira noite do São 
João de Patos 2022, no Sertão 
da Paraíba, reuniu mais de 50 
mil pessoas no “Terreiro do 
Forró”, segundo estimativa do 
4° Corpo de Bombeiros Militar 
da Paraíba (CBMPB). 

Depois de três anos de 
suspensão do evento, sendo 
em 2019, por falta de recursos, 
e os últimos dois anos, devi-
do à pandemia da Covid-19, 
o “São João da Gente” vol-
tou a acontecer na capital do 
Sertão. Nattan, Xand Avião, 
Luan Estilizado, Zé Nilton do 
Acordeon, e Teinha do Forró 
animaram a primeira noite de 
festa do mês de junho.

“É gratificante para gente 
ter de volta o nosso São João, 
que é uma marca registrada 
da nossa cidade, que está no 
coração de todos os patoen-
ses e dos turistas que gostam 
desse São João. Então, a gen-
te poder resgatar esse evento, 
depois de três anos, é impor-
tante para quem gosta da fes-
ta, para resgatar a autoestima 
do patoense, importante para 
a economia do município, en-
tão eu estou muito feliz”, dis-
se o prefeito do município, Na-
bor Wanderley.

Para manter a tradição de 
abertura do São João, a prefei-
tura contratou o cantor Cici-
nho Lima, filho de Pinto do 

Acordeon, para executar a can-
ção “Olha pro céu meu amor”, 
música oficial da abertura do 
evento junino há mais de 24 
anos e que, geralmente, acom-
panhada pela queima de fo-
gos, no Terreiro do Forró. 

O cantor disse se sentir gra-
tificado em continuar o lega-
do o pai, que morreu em 2020. 
“Com alegria e o coração gra-
to a Deus que recebi o convite 
para realizar a abertura do São 
João de Patos, representando o 
meu pai, o grande mestre, Pin-
to do Acordeon, ‘Nêgo Pinto’ 
como vocês chamam. Sem dú-
vida, foi uma grande emoção, 
pois, por tantos anos, o meu 
pai abrilhantou e se tornou 
tradição da abertura do São 

João de Patos, através do fole, 
da sanfona e do seu autêntico 
forró”, contou Cicinho Lima.

Para que o barulho não in-
comode, principalmente, ido-
sos, crianças pequenas, ani-
mais de estimação e pessoas 
com alguma sensibilidade so-
nora a queima de fogos, nesse 
ano, foi realizado com fogos 
de pouco ruído, popularmen-
te conhecido como fogos silen-
ciosos, por terem um som mais 
baixo do que o convencional. 

Programação 
O São João de Patos vai até 

a próxima a sexta-feira, dia 24, 
com apresentações iniciando 
às 20h, se estendendo até as 
3h da manhã do dia seguin-

te. Ontem, foi a vez de Raí 
Saia Rodada, Jonas Esticado, 
Gusttavo Lima, Bruno e Den-
ner, Rafael do Dono e Sanara 
Show se apresentarem no pal-
co principal.

Hoje, a programação con-
tinua com Eric Land, Wesley 
Safadão, Zé Vaqueiro, Pedro 
Carpeli, Isabela Fernandes e 
Markito do Forró. Amanhã, 
Felipe Amorim, Matheus e 
Kauan, Zé Cantor, Ítalo e For-
ró das Antigas, Padu Frajo-
las e as Meninas abrilhan-
tam a festa. 

E na sexta-feira, se apre-
sentam Bruno e Marrone, 
Henry Freitas, Gustavinho 
Sanfoneiro, Luan Gaiato, 
Hudy Show e Mateus Leite.

documeNtoS e objetoS

Parque do Povo tem setor 
para perdidos e achados

Com movimentação in-
tensa praticamente todas as 
noites, no Parque do Povo, 
em Campina Grande, não é 
difícil que documentos e ob-
jetos sejam perdidos, no meio 
da multidão, e posteriormen-
te encontrados. Para tentar 
amenizar a situação de quem 
perde algum objeto, durante 
a festa, no local, foi instalado 
o setor de ‘Perdidos e Acha-
dos.’ Nos primeiros 20 dias 
do evento, foram entregues, 
nesse setor, cerca de 168 do-
cumentos encontrados, ao 
longo dos 42 mil metros qua-
drados do Parque.

O coordenador do setor, 
José Sérgio Pereira dos San-
tos, disse que alguns desses 
achados já foram devolvidos. 
“Pelo menos 30% dos donos 
desses documentos já nos 
procuraram e fizemos a de-
volução”, informou.

O setor de ‘Perdidos e 
Achados’ do Parque do Povo 
está funcionando sempre a 
partir das 18h, dentro da ré-
plica do prédio dos Correios 
e Telégrafos, localizado pró-
ximo a fogueira cenográfica. 

Os documentos mais per-
didos são Carteira de Identi-
dade e Carteira Nacional de 
Habilitação. Entre os obje-
tos mais encontrados estão 
sombrinhas, guarda-chuvas, 
pentes, casacos e outros. Um 
dos objetos deixados e que 

chamou a atenção dos servi-
dores está uma dentadura.

Outro setor
Segundo José Sérgio, 

“além de ter a oportunida-
de de deixar o que encon-
trou, perdido no Parque do 
Povo, quem encontrar obje-
tos e documentos pelas ruas 
de Campina Grande, tam-
bém poderá devolver, du-
rante o dia, no setor que fun-
ciona dentro do Terminal de 
Integração, plataforma 4, ao 
lado do Parque do Povo”.

Os objetos perdidos que 
são recuperados são catalo-
gados e aguardados até que 
o dono se apresente para pe-
gá-lo de volta. É preciso que 
a pessoa também preencha 
um cadastro em que se res-
ponsabiliza e se identifique 
como dono daquele objeto. 
“Aconselhamos que as pes-
soas não levem todos os do-
cumentos e cartões de cré-
dito para locais de grande 
aglomeração”, disse.

n 

Perto do palco  
foi montada 
uma cidade 
cenográfica 
com tendas, 
parques e 
também ilhas 
de forró

Confira o restante  
da programação:

n Quinta (23)
Matheus Fernandes
Brasas do Forró
João Lima
Os Filhos do Forró
 
n Sexta (24)
Nando Cordel
Mara Pavanelly
Israell Muniz
Fabrício Rodrigues

Programação

n Confira os shows de 
hoje no Parque do Povo

Alok
Matheus Fernandes
Filipe Santos
Ramon Schnayder 

Programação

O São João Multicultural está sendo organizado pela Funjope e conta com o apoio de secretarias municipais

Foto:  Marcos Russo

Lusângela Azevêdo 
lusangela013@gmail.com

O público animado fez coro na apresentação de Cicinho Lima, que cantou “Olha pro céu meu amor”

Foto: Lusângela Azevêdo

Giovannia Brito 
gibritosilva@hotmail.com
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tradições
juninas

Acervo

Mostra das
No ‘Arraiá do 

Nuppo’, que tem 
caráter interativo, é 
possível contemplar 

diversos objetos 
domésticos utilizados 

para a produção de 
comidas típicas de 
São João, além de 
conhecer algumas 

atividades inerentes 
a esse período do ano 

que não mais são 
praticadas

Fotos: Nuppo/Divulgação

Foto: Nuppo/Divulgação

Em João 
Pessoa, Núcleo 

de Pesquisa e 
Documentação da 

Cultura Popular 
da Universidade 

Federal da 
Paraíba realiza, 
gratuitamente, 

a Exposição 
‘Arraiá do Nuppo’

Divulgar e preservar a 
cultura popular em sua 
mais ampla manifes-
tação. É com tal objeti-

vo que o Núcleo de Pesquisa e Do-
cumentação da Cultura Popular 
(Nuppo) da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) está realizando 
a exposição Arraiá do Nuppo, que 
permanecerá aberta gratuitamen-
te ao público de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h, até o dia 1º de 
julho, na sede da instituição, loca-
lizada no térreo do prédio da Rei-
toria, na cidade de João Pessoa. Na 
mostra, que tem cunho interativo, 
é possível contemplar, por exem-
plo, diversos objetos domésticos 
utilizados para a produção de co-
midas típicas juninas, além de fi-
car conhecendo algumas ativida-
des inerentes a esse período do ano 
que não mais são praticadas, como 
as adivinhações. 

“O nosso objetivo, com essa ex-
posição temporária, é permitir que 
as novas gerações, principalmente 
quem nasceu na era digital, fique 
conhecendo esse acervo que inte-
gra as raízes das tradições juninas 
na Paraíba e no Nordeste para que 
possam levar adiante. É possível 
contemplar o passado pelo olhar 
do presente. A tradição e seus cos-
tumes”, disse a professora douto-
ra Bernardina Freire de Oliveira, 
vice-coordenadora do Núcleo de 
Pesquisa e Documentação da Cul-
tura Popular. Ela informou que o 
acervo dessa mostra junina per-
tence ao Nuppo, cujo coordenador 
é o professor Hermano Rodrigues, 
e é uma entidade que conta com o 
apoio de sete servidores e que há 43 
anos tem se dedicado a preservar 
as diversas manifestações da cul-
tura popular.

Bernardina Freire informou que 
o visitante da mostra terá a opor-
tunidade de ver diversos objetos, 

a exemplo do altar montado para 
Santo Antônio, São João e São Pe-
dro; a mãe com a filha ao lado, na 
máquina de costura, confeccionan-
do vestidos para o forró e a quadri-
lha; os temperos, coco, rapadura, 
cravo, canela, erva-doce, milho ver-
de, massa de mandioca e manteiga, 
além de moinho para ralar o milho. 
“Atualmente, o liquidificador é que 
mais vem sendo usado para ajudar 
no preparo das comidas típicas ju-
ninas e as arupembas também não 
são tanto utilizadas nas tarefas da 
cozinha”, comentou ela. 

Outros utensílios também inte-
gram o acervo da exposição, como 
a garrafada, candeeiros, lampari-
nas, bucha, abanador, pião, usado 
pelas crianças para brincar no ter-
reiro, quartinha para o armazena-
mento de água, fogareiro e panela 
de barro. “Só de candeeiro temos 
mais de 300 peças, de vários tipos 
e feitas de diversos tipos de mate-
rial, como o latão e a lata, cada um 
mais interessante do que o outro. 
Há um candeeiro com duas cha-
mas. Tem uma fogueira armada, 
mas não pode ser acesa porque não 
é permitido, por razões ambientais, 
além de tecido de chitão, utilizado 
para forrar mesa e fazer vestimen-
tas típicas”, disse a vice-coordena-
dora do Nuppo.

A professora e doutora Bernar-
dina Freire ainda ressaltou que 
uma das curiosidades da mostra 
junina são as adivinhações. No lo-
cal, o visitante poderá fazer algum 
tipo dessa atividade, numa intera-
ção. “Uma das adivinhações, que 
não se faz mais, é a de pegar um 
pé de manjericão, rezar e passá-lo 
por cima da fogueira, sem quei-
mar, e jogar sobre a cumeeira da 
casa. No dia seguinte, se estivesse 
murchinho, era indicativo de que o 
pretendente para casar seria idoso; 
se não fosse tão seco, seria de ida-
de mediana; e se permanecesse do 
mesmo jeito é porque o pretenden-
te seria da mesma idade”.

Além dos objetos da mostra ju-
nina Arraiá do Nuppo, também in-
tegra o acervo do museu da enti-
dade uma coleção de cerâmica de 
Maria dos Bichos, natural da cida-
de de Patos, no Alto Sertão paraiba-
no, mas já falecida. “Ela produzia 
bichos de cerâmica provenientes 
até da imaginação dela. O núcleo 
tem mais dois equipamentos, que 
são o arquivo e a biblioteca, todos 
especializados. O arquivo histó-
rico de cultura popular preserva 
pesquisas, fotografias e registros 
manuscritos das expressões po-
pulares da Paraíba e do Nordeste 
coletados pelos pesquisadores do 
Núcleo. Há, também, mais de 600 
histórias, algumas inéditas, de Lu-
zia Teresa, uma contadora de histó-
rias de Bayeux já falecida e um dos 
nomes mais significativos, nessa 
área, que foram gravadas pelo Nu-
ppo e transcritas, já que sua tradi-
ção era oral. Na biblioteca, da qual 
Altimar Pimentel foi um dos gran-
des incentivadores, tendo doado 
parte do seu acervo, existem dis-
sertações, teses, livros raros sobre 
expressões da cultura popular. O 
público pode visitar todos esses 
equipamentos gratuitamente”, co-
mentou Bernardina Freire.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

n 

Objetivo do projeto é 
permitir que as novas 
gerações, principalmente as 
da era digital, conheçam as 
raízes das tradições juninas 
na Paraíba e no Nordeste
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Colunista colaboradora

GI com Tônica Gi Ismael 
gi.ismael@gmail.com

Janelas da História Fundação Casa de José Américo

Há duas semanas que eu me sinto 
assim: mexida, desesperançada. Este 
texto, por exemplo, já tinha sido escrito 

antes, desde a semana passada. Mas ele 
desapareceu inexplicavelmente dos meus 
arquivos e não houve como recuperá-lo. 
Essa é, portanto, uma segunda tentativa de 
dizer o que já tinha dito antes. Lembro que 
comecei o primeiro texto falando de mim, do 
meu estado d’alma: Dizia que me encontrava 
deprimida, desanimada e que não era de 
estranhar que me sentisse assim, diante da 
magnitude do que estava acontecendo ao meu 
redor, no mundo, no país, na minha cabeça: 
a morte desses dois homens foi apenas o 
ápice de uma sucessão de fatos negativos. Em 
escala mundial, a culminância de fatos que 
nos forçaram a baixar a cabeça e ver como 
o mundo está fora de ordem. “Não dá pra 
segurar. Explode coração!” 

Como manter o equilíbrio, a serenidade, 
quando tudo explode diante de nós? Do 
outro lado do mundo há uma guerra: velhos 
e crianças são arrancados de suas casas, de 
suas camas, de suas casas e desaparecem 
dentro da noite escura...

Ficamos dependendo de notícias, com 
a televisão ligada o tempo todo, atenta aos 
noticiários, esperando que venha uma boa 
notícia, uma notícia que acenda de volta a 
chama da esperança dentro de nossa alma, 
mas no fundo sabíamos que ela não viria, que 
o pior já devia ter acontecido, (como de fato 
aconteceu!) que aqueles dois não sobreviveriam, 
haja vista a magnitude da geografia, dos fatos, 
dos inimigos que os cercavam: a imensidão da 
floresta, dos rios, (o maior rio do mundo, como 
aprendemos na escola) a ambição desmedida 
dos inimigos, a riqueza do solo que alimenta 
as ambições, a indiferença dos governantes e 
o trabalho quixotesco, romântico até, em que 
tinham se envolvido.

A Amazônia é grande demais para ser 
defendida apenas com sonhos... (“Eu tenho 
em minhas mãos somente sonhos...”). Dois 
homens perdidos no meio da mata escura, 
um barquinho tosco no meio do rio... guiados 
apenas por seus ideais, por seus sonhos de 
um mundo melhor... (sonhos não são bússolas 
certeiras a guiar homens pelos meandros de 
uma mata imensa, densa...). E os inimigos 
tão bem preparados, sorrateiros, armados, 
à espreita. Os moinhos de vento amazônicos 
são grandes demais para se lutar contra. A 
dimensão humana torna-se ridícula até, diante 
da imensidão dos fatos contra os quais Bruno e 
Dom ousaram lutar. Mas esses dois cavaleiros 
românticos tinham perdido a dimensão da luta 
que estavam empreendendo e se deixaram 
imolar. E amarraram seus corpos contra 
árvores e meteram-lhe balas pelo corpo... “E 
deixaram a vida... E entraram para a história...” 
Inevitavelmente... Inexoravelmente.

Ingênuos? Românticos? Desprendidos? 
Generosos? Inconsequentes? Despreparados?  
Sei lá. Só o tempo dirá. Só o tempo tem o metro 
para medir a grandeza desses homens. Nós 
só temos a literatura, a poesia, o exemplo da 
História, a medida dos sonhos para medi-los, 
e isso não basta!... Precisamos da generosa 
medida do tempo...

Vitória 
  Lima

Réquiem para 
Bruno e Dom

Professora e poetisa
vitorialr@gmail.com

Que sejam bem-vindos de volta os 
teclados e as batidas da house music da 
década de 1990, pois Beyoncé acaba de 
ditar mais uma tendência da indús-
tria fonográfica. 

Na madrugada desta última terça-
feira (21), a sumidade do pop lançou 
o single ‘Break My Soul’, faixa que en-
trará no mais novo disco da Queen B, 
Act I | Renaissance, anunciado para o 
dia 29 de julho. Sendo quem é, Beyon-
cé não precisou fazer grandes alardes 
para que o mundo inteiro ficasse aten-
to na nova música: apenas alterou a 
“bio” em seu Instagram com uma fra-
se semi-engimática algumas horas 
antes e estava criado o bafafá. 

Este trabalho da cantora é feito 
em parceria com The-Dream e Tricky 
(que não é aquele do trip-hop) Stewart. 
A dupla foi responsável por produzir 
alguns dos maiores sucessos do pop 
anos 2000, como ‘Umbrella’ de Rihan-
na, ‘Touch My Body’ e ‘Obssesed’ de 
Mariah Carey e a estrondosa ‘Single 
Ladies (Put a Ring on It)’, de Beyoncé. 
Com uma carreira de fato mais focada 
na virada do milênio, este parece um 
retorno triunfal dos produtores.

O single é uma viagem no tempo 
para quem viveu o auge da música ele-
trônica nos anos 1990, lembrando hits 
de Cece Peniston e Daft Punk bem no 
começo da carreira, com ‘Around The 
World’. Beyoncé acerta no timing quan-
do vai para um lado diferente dessa fe-
bre nostálgica dos anos MTV e revis-
ta Capricho. Enquanto a geração Z usa 
roupas e cabelos da época que não vi-
veram, os millenials vêem seus ídolos 
da moda e da música voltando a ser 
assunto, especialmente os “brancos al-
ternativos” do grunge e pop rock. Por 
outro lado, vimos recentemente a in-
dústria pop apostando nas influências 
da black music da década de 1970, com 
o funk sendo explorado nas canções de 
artistas como Bruno Mars, Lizzo e Dua 
Lipa. Beyoncé chega nessa história, as-
sim, de surpresa, com a música das pis-
tas de dança – só que dos anos 1990.

De surpresa porque a última vez 
que nos presenteou com um disco 
de inéditas foi em 2019, quando The 
Lion King: The Gift foi lançado como 
álbum visual pela Disney+. No mes-
mo ano, ela lançou o impecável show 
ao vivo e documentário Homeco-
ming: The Live Album, na Netflix. Nes-
se tempo ela não ficou no ócio, ób-
vio: vieram singles como ‘Be Alive’, 
indicado ao Oscar de Melhor Can-
ção Original do filme King Richard: 
Criando Campeãs, além de ‘Black Pa-
rade’ e um feat com Megan Thee Sta-
lion (‘Savage Remix’).

Ainda tenho minhas dúvidas 
se Act I | Renaissance será comple-
tamente nessa vibe house music. Te-
nho uma sensação de que a artista 
vá explorar a black music das pistas 
de dança como um todo, trazendo 
influências de Chaka Khan e Whit-
ney Houston principalmente. Há 

muito o que se desbravar nesse cam-
po e vem aí, de fato, mais um gran-
de material de Beyoncé: além das 
16 faixas do álbum, o título Act I já 
deixa a entender que trata-se de um 
disco duplo. Somado a isso, vem o 
fato de que em 2019 Bey fechou um 
contrato de três produções audiovi-
suais com a Netflix pela bagatela de 
60 milhões de dólares e, como sabe-
mos, apenas uma (‘Homecoming’) 
foi lançada até agora. 

Reinassance já está sendo chamado 
de “o que pode ser seu projeto mais 
ambicioso até hoje”. Seja qual for o 
rumo escolhido, a realeza do pop já 
deixa claro com a sessão de fotos para 
a Vogue acompanhadas da manchete 
“Beyoncé está pronta para sua próxi-
ma evolução” que, obviamente, coisa 
pouca não vem por aí. E as minhas 
expectativas já estão do tamanho da 
opulência de Beyoncé.

Beyoncé nos leva às pistas de dança dos anos 1990
Foto: Reprodução/Instagram

Um dia comum na Casa de Zé

Na vasta praia do Cabo 
Branco, as ondas quebram aos 
pés de sombrinhas coloridas. 
O mar, de um tom verde tur-
malina que faz a gente suspi-
rar, é a tela de fundo de grupos 
de pessoas que jogam vôlei na 
areia fofa, caminham na calça-
dinha, deslizam em bicicletas, 
skates e patins ou apenas ba-
tem papo e gargalham à som-
bra de castanheiras, hidratan-
do-se com água de coco. No 
mesmo cenário, quiosques, ba-
res e restaurantes se preparam 
para atender a clientela no de-
correr do dia. 

Estou no 507 – Cabo Bran-
co, única linha de transpor-
te urbano que chega ao meu 
destino. Na primeira parada 
da praia, desce um monte de 
gente com roupa de banho, 
vendedores ambulantes e fun-
cionários do comércio local. O 
motorista ouve uma música 
de gosto duvidoso, sem se im-
portar com os ouvidos alheios. 
À nossa frente, um caminhão 
de obra demora em recolher a 
metralha de uma construção 
e, depois de toda a manzanza, 
fica preso na rua apertada, pois 
tem um ônibus embarcando a 
“turistada” para levar a praias 
fora da cidade, em frente a um 
hotel. O tráfego estanca.

Aproveito a parada invo-
luntária para curtir a brisa que 
vem do oceano e observar os 
coqueiros que enfeitam a pai-
sagem. Com suas saias de pa-
lha, eles bailam em contraste 
com o céu azul. Altivos, não 
dão apenas sombra e frutos – 
são também o lar de vários se-
res alados. Naquele momento, 

flagro um gavião plainando 
sobre a copa de um deles. Os 
bem-te-vis que o nidificam 
saem em polvorosa, para de-
fender a prole. Enquanto uns 
se jogam contra o parente 
(bem maior e mais forte), ou-
tro voa por cima dele e dá-lhe 
bicadas no seu cocuruto. Ator-
doado, o gavião desiste do lan-
che e parte para outra.

O trânsito destrava. Ao 
chegar ao meu ponto final, sou 
recebida por um par de game-
leiras em forma de arco. Atra-
vesso o portão e vejo, do meu 
lado esquerdo, um imenso pai-
nel de boas-vindas: “Sinta-se 
em casa na casa de Zé”. Do ou-
tro lado, o próprio Zé me rece-
be, em formato de busto, ins-
talado bem na quina da casa 
que lhe abrigou em seus últi-
mos anos de vida. José Amé-
rico de Almeida, um homem 
sem parelha. Figura por quem 
a minha admiração aumenta 
a cada mergulho que dou em 
seus escritos – ou no que escre-
veram sobre ele outros tantos 
que o conheceram ou estuda-
ram a sua obra.

É aqui que trabalho. Nes-
se cenário que mistura jardim, 
pomar, casa, praia, mar, falé-
sia e Mata Atlântica.

Na casa onde morou Zé, 
hoje trabalham quase 70 pes-
soas. Historiadores, jornalis-
tas, arquivistas, geógrafos, 
advogados, pedagogos, biblio-
tecários, administradores, téc-
nicos, pessoal de apoio... Uma 
ruma de profissionais se en-
carrega de manter limpo, aco-
lhedor e dinâmico o espaço 
que há 42 anos virou a Fun-
dação Casa de José Américo, 
instituição que não somente 

cuida da memória e da obra 
do seu patrono, mas traba-
lha pelo fortalecimento e pela 
disseminação da cultura pa-
raibana.

Sigo o meu caminho e dou 
alô a Josélia, que recebe turis-
tas para a visita guiada, que 
faz um passeio por um pe-
daço da história paraibana. 
Passo pelo bloco do auditó-
rio, onde também ficam as 
salas administrativas e o hall 
de exposições. Ednaldo jun-
ta as folhas que caem das fru-
teiras, enquanto Andrea sai 
da copa com uma garrafa de 
café para levar à chefia de ga-
binete. Pego “carona” com ela 
e com Lidiana, que se dirige 
ao mesmo local.

Tagarelando e rindo, passa-
mos pelo mausoléu que guar-
da os restos de José Américo e 
Alice, sua esposa, e logo chega-
mos ao terceiro e último bloco 
da fundação. O local abriga a 
presidência, os arquivos de go-
vernadores e intelectuais, a bi-
blioteca, o Memorial da Demo-
cracia e o Centro de Cordel e 
Cultura Popular, entre outros 
espaços. 

No térreo, seu Assis e al-
guns estagiários nos rece-
bem com um bom dia cheio de 
sorrisos. Subimos ao primei-
ro andar. Lúcia, Helena, Ana, 
Juca, Rossiani, Janete, Rejane, 
Fátima, Nadígila, Louise, Gil-
berto e Eduardo já estão reu-
nidos no gabinete, para o en-
contro semanal com o chefe, 
Fernando Moura.

Projetos, atividades de ro-
tina, problemas e possíveis so-
luções – a pauta é recheada de 
assuntos! A Fundação Casa de 
José Américo, como já foi dito, 

é um lugar dinâmico. Ultima-
mente, então, a diligência é 
tanta que as pernas têm sido 
poucas. E curtas. Precisaría-
mos do dobro de pessoal (e 
do triplo de orçamento) para 
colocar tantas boas ideias em 
prática. Aliás, existe algum 
medidor de ideias? Se exis-
tir, quero fazer a contabilida-
de de quantas Fernando pro-
duz por minuto. É uma coisa 
impressionante!

A reunião se estende e o 
estômago começa a reclamar. 
Enganamos o cérebro com café 
e biscoitos, mas também com 
jamelão, umbu-cajá, seriguela, 
carambola ou jambo, tudo tra-
zido do quintal do chefe. To-
mamos decisões, falamos so-
bre temas espinhosos e ainda 
damos altas risadas. Trabalhar 
na Casa de Zé, como matuta-
mente a chamamos, é um pri-
vilégio. O lugar, as pessoas, as 
propostas – tudo se encaixa. 
Para quem gosta de lidar com 
literatura, memória, arqueolo-
gia, história, geografia, cultu-
ra popular, cinema e patrimô-
nio, é mel e cabaça!

Sheila Raposo
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Jornalista Dom Phillips (E) e o indigenista Bruno Pereira (D)

Beyoncé lança ‘Break My Soul’, primeiro ‘single’ do álbum ‘Renaissance’

Equipe
Hoje, trabalham quase 

70 pessoas na FCJA, 
entre historiadores, 

jornalistas, arquivistas, 
geógrafos, pedagogos, 

bibliotecários, técnicos, 
apoio, entre outros



Tempos atrás, resolvi colocar num arquivo 
situações hilárias que presenciei em 50 anos 
lecionando. Sem fugir do lugar comum, uma 

vida, não é verdade? Não faltaram histórias da sala 
de aula e de seus entornos . Dei a esse arquivo o 
nome de “Pó de Giz”. Pretendia publicá-lo. Estava 
tudo num disquete que acabei perdendo numa 
mudança de residência. Uma formatação no 
computador e lá se foi esse arquivo que já devia ter 
umas 150 páginas. Não tenho ânimo para retomá-
lo e na presente idade a memória anda rateando 
vez ou outra. Enfim, não dá mais. Mas hoje me 
veio à memória uma dessas passagens, que dela 
hoje rio muito, mas que à época do acontecido 
me proporcionou um verdadeiro incômodo, um 
desconforto daqueles.

Terminadas as aulas em Presidente Prudente – 
interior de São Paulo – cursinho com salas lotadas 
em plena manhã de sábado. Íamos, findas as seis 
aulas daquela manhã, retornar a capital paulista. 
Íamos? Sim, íamos, na primeira do plural. Lá 
estávamos eu, que lecionava matemática, e 
meu amigo Montoni, um craque na física. O 
ônibus era da companhia Expresso Andorinha 
que na ocasião apresentava a grande novidade 
do momento: ônibus com ar condicionado. Um 
único na linha Prudente/São Paulo. Era nele – 
maldosamente chamado de Frescão, por motivos 
que o leitor imagina – que iríamos viajar. Saímos 
pontualmente às 14h.

Não estava com lotação completa. Tanto que na 
hora de comprar a passagem, pedi janela e me foi 
dado o bilhete 17. Meu amigo com o 21, também 
janela e bem atrás de mim. As poltronas ao nosso 
lado devidamente vazias, nos proporcionavam 
conforto e espaço. Partimos.

Tirei da minha bolsa para ler Um Estudo em 
Vermelho, do mestre Arthur Conan Doyle, e fui me 
deliciando com mais uma aventura daquele detetive 
esquisitão, o Sherlock Holmes. Montoni começou 
a ler Missão na Estação Polyport, da coleção Perry 
Rhodan onde o Lorde-Almirante ia dar um duro 
danado para libertar o Sistema Solar dos bandidos 
interplanetários. Sei disso porque na medida em 
que íamos lendo, comentávamos. um com o outro, as 
passagens mais interessantes. Nunca mais esqueci 
esses conteúdos. Tudo ia muito bem até que...

O Frescão parou num posto de gasolina na 
cidade de Rancharia. Entrou um só passageiro. Um 
gordo imenso e adivinhem onde ele veio se sentar 
mesmo que houvesse um punhado de poltronas 
vazias? Do meu lado, é claro. E foi sentando e 
me espremendo à janela. Na medida do possível, 
ajeitei-me e retomei a leitura.

Então, o gordo resolveu puxar uma prosa. Foi 
então, que na poltrona de trás, meu amigo fez sua 
intervenção.

– Meu senhor, não adianta falar com ele porque 
meu amigo é surdo e além de surdo é mudo 
também.

Por quê? Para quê? O gordo já fez um sinal 
que eu deduzi era um pedido de desculpas. Mas 
não desistiu de prosear. Entendeu que Montoni 
conhecia a linguagem de sinais e na conversa 
quando queria que eu participasse pedia para o 
meu parceiro traduzir. 

Montoni nunca entendeu essa linguagem (libras), 
mas mostrava ser bom ator e fingia muito bem. O 
gordo falava e Montoni de imediato:

– Vou explicar pro padre – ele havia dito ao gordo 
que eu era padre, e tome fazer sinais e tome eu 
responder improvisando gestos. Uma pantomima e 
o gordo caindo na nossa.

Lá pelas tantas, com as mãos juntas como 
numa oração, as coloquei junto ao ouvido 
sugerindo que eu queria dar um cochilo. Assim 
fiz e peguei no sono rapidinho. Creio que uma 
hora depois o ônibus parou num desses postos da 
rodovia para o lanche e o xixi.

Foi quando meu amigo se esqueceu de minha 
condição especial e me convidou para uma 
cerveja em alto e bom tom. Eu que acabara de 
despertar, fui logo dizendo:

– Então vamos!
Foi então que o gordo pegou ar. Levantou-se todo 

cheio de razão e nos espinafrou.
– Dois FDP, eu devia quebrar a cara de vocês. 

Eu acreditando que esse aí era surdo-mudo e me 
esforçando para conversar. Não sou palhaço. Abram 
a boca que aí vocês vão ficar mudos mesmo.

Claro que não abrimos a boca e para piorar, teve 
passageiro morrendo de rir. Aquilo me constrangeu 
muito. Ouvir aquilo e mais coisas e ter que ficar 
quieto. Ao chegarmos em São Paulo eu amigo se 
despediu de mim rindo como um doido. Fui para 
casa calado e calado fiquei. Tomei meu banho, 
jantei e não queria conversa quando minha mulher 
chegou para mim toda cheia de dengos.

– O que você tem, meu amor? Tá quieto, parece 
até que é surdo-mudo.

Crônica 
  Em destaque

Constrangimento 
e outras coisas

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com
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Colunista colaborador

Através do QR Code 
acima, acesse o canal 
da Funesc no YouTube

A Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc) exibe hoje o ‘De Re-
pente na Rede’. No formato em ví-
deo, a atração é exibida semanalmen-
te, sempre às 19h, pela TV Funesc no 
YouTube (www.youtube.com/TVfu-
nesc ). O apresentador Iponax Vila 
Nova fará uma homenagem ao re-
pentista norte-rio-grandense Bone-
dis Eduardo nesta edição.

Bonedis Eduardo de Souza nasceu 
em Parelhas (RN), mas é radicado no 
município paraibano de Santa Luzia. É 
poeta, cancioneiro e começou sua tra-
jetória na década de 1990, já tendo par-
ticipado de mais de 180 festivais por 
todo o Brasil. Seu irmão, Nelson Eduar-
do, também poeta e cantador de viola, 
é parceiro constante em apresentações 
e poesias cantadas.

Bonedis é presença constante nos 
eventos municipais e culturais de 
toda região do Seridó Ocidental pa-
raibano e demais cidades do Nor-
deste, além de apresentar o progra-
ma chamado de Violas da Nossa Gente, 
através da Rádio Vale FM 102.5, ao 
lado do seu irmão.

Edição é dedicada a Bonedis Eduardo, artista radicado na cidade de Santa Luzia

‘De Repente na Rede’ conta 
a trajetória de poeta do RN

Cultura PoPular

Da Redação
Foto: Funesc/Divulgação

Bonedis iniciou carreira nos anos 90

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 cidade 
do interior. Enquanto ela está fazendo sua 
corrida matinal na floresta, ela encontra 
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 dinossau-
ros, Claire (Bryce Dallas Howard) e Owen 

(Chris Pratt) se envolvem nessa problemá-
tica e buscam uma solução, contando com 
a ajuda dos cientistas experientes em di-
nossauros. CINÉPOLIS MANAÍRA 1 (dub.): 
14h10 - 17h15 - 20h30; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 9 - MacroXE (dub., 3D): 22h; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 15h30 - 18h50 - 
22h10; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 
14h15 (exceto seg. e ter.) - 17h30 (exceto seg. 
e ter.) - 20h45 (exceto seg. e ter.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 4 (dub., 3D): 18h30; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 14h30 - 17h20 - 
20h20; CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 
14h30 - 17h20 - 20h20. 

REBENTO (Brasil. Dir: André Morais. 
Drama. 14 anos). Mulher (Ingrid Trigueiro) 
comete um crime contra seu filho recém-
nascido e decide abandonar a família, seu 
lar e sai em busca de um novo rumo para 
sua vida. CINE BANGÜÊ: 20h30 (22/6).

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.

pACARRETE (Brasil. Dir: Allan Deberton. 
Drama. 12 anos). Pacarrete (Marcélia Car-
taxo) alimenta desde criança o sonho de ser 
artista e viver a vida na ponta da sapatilha. 
CINE BANGÜÊ: 18h30. (22/6)

Foto: Divulgação

Marcélia Cartaxo é ‘Pacarrete’, filme que será exibido hoje, no Cine Bangüê, em João Pessoa
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Artistas falam sobre a trajetória do cantor e compositor paraibano Clementino Lins, morto esta semana, aos 64 anos

Um autor injustamente esquecido
Homenagem póstuma

Venda de ingressos para show de Chico Buarque é adiada
turnê

A venda de ingressos para 
a turnê Que tal um samba?, de 
Chico Buarque, em João Pes-
soa, foi adiada para a próxi-
ma sexta-feira (dia 24), a par-
tir das 10h, mesmo dia em 
que iniciam as vendas em 
Fortaleza e Salvador, além 
de Natal e Porto Alegre. No 
show, Chico terá como con-
vidada a cantora Mônica Sal-
maso, que fará números solo 
e em dueto em todas as apre-
sentações da turnê.

‘Que tal um samba?’ é 
também o nome do single de 
Chico Buarque lançado no 
último dia 17 deste mês, pela 
Biscoito Fino, em todas as pla-
taformas digitais de música. 
A canção inédita tem a parti-
cipação especial de Hamilton 
de Holanda.

A estreia nacional da sé-
rie de shows pelo país será 
em João Pessoa, no Teatro A 
Pedra do Reino, dias 6 e 7 de 
setembro, sempre às 21h. Os 
preços das entradas variam 
entre R$ 480 (inteira) e R$ 
240 (meia) na Plateia A; R$ 
360 (inteira) e R$ 180 (meia) 

na Plateia B; e R$ 280 (intei-
ra) e R$ 140 (meia) no Balcão. 
Os ingressos serão vendidos 
através do site Bilhete Vir-
tual (bilheteriavirtual.com.
br) e na Loja Mioche, no Ma-
naíra Shopping, na capital 
paraibana.

Depois, a turnê segue por 
mais 10 cidades brasileiras: 
Natal (Teatro Riachuelo, 9 e 10 
de setembro), Curitiba (Tea-
tro Guaíra, 23 e 24 de setem-
bro), Belo Horizonte (Palácio 
das Artes, 5, 6, 7 e 8 de ou-
tubro), Fortaleza (Centro de 
Eventos do Ceará, 22 e 23 de 
outubro), Porto Alegre (Audi-
tório Araújo Vianna, 3 e 4 de 
novembro), Salvador (Con-
cha Acústica, 11, 12 e 13 de no-
vembro), Brasília (local a ser 
anunciado, 29 e 30 de novem-
bro), Recife (Teatro Guarara-
pes, 8, 9 e 10 de dezembro), 
Rio de Janeiro (Vivo Rio, de 
5 a 15 de janeiro) e São Paulo 
(Tokio Marine Hall, de 2 a 12 
de março; e de 23 de março a 
2 de abril).

Mônica Salmaso
A turnê Que tal um sam-

ba? conta com a participação 
de Mônica Salmaso em todas 

as apresentações. Ela fará nú-
meros solo e duetos com Chi-
co Buarque. A cenografia do 
show é de Daniela Thomas. 
Maneco Quinderé é responsá-
vel pela iluminação e Cao Al-
buquerque pelos figurinos. Na 
direção musical e nos arranjos, 
Luiz Cláudio Ramos.

Chico Buarque, que com-
pletou 78 anos no último do-
mingo (dia 19), vinha se de-
dicando mais à literatura nos 
últimos anos. Escritor pre-
miado, ele lançou recente-
mente o livro de contos Anos 
de Chumbo e o romance Essa 
Gente, ambos pela Compa-
nhia das Letras.

Através do QR Code 
acima, acesse a 

plataforma oficial do 
Bilhete Virtual‘Que tal um samba?’ é o nome da turnê e do ‘single’ lançado no último dia 17, nas plataformas
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“Clementino sempre acreditou 
muito na arte dele. As boas lem-
branças que, para mim, ficam, são 
a de que era uma pessoa sonha-
dora, bom astral e que tinha um 
olhar afetuoso, o que é mais im-
portante. E o legado que deixa é 
a sua própria música, que era in-
teressante, mas muito pouco co-
nhecido na cidade de João Pessoa”, 
disse o cantor e compositor Adeil-
do Vieira, referindo-se ao músico 
paraibano Clementino Lins, que 
morreu aos 64 anos de idade, em 
decorrência de problemas de saú-
de, mas principalmente em virtu-
de de complicações da endoscopia 
para tratar varizes no esôfago, e 
foi sepultado na tarde dessa últi-
ma segunda-feira (dia 20), no Ce-
mitério Morada da Paz, na cidade 
de João Pessoa.

“Clementino Lins era um autor 
versátil e injustamente esquecido. 
É um parceiro da década de 1990. 
Por alguma razão, ou por esses 
desencontros da vida, tínhamos 
perdido o contato. Há bem pouco 
tempo nos falamos por telefone e 
havíamos cogitado em retomar a 
parceria. Mas eis que recebo a no-
tícia do falecimento do amigo. O 
que deixa o projeto inviável, la-
mentavelmente. Uma grande per-
da”, disse Águia Mendes. 

Parente de Clementino, o tam-
bém músico Júnior Targino infor-
mou que já estava tratando com 
ele sobre a ideia de lançar um EP 
em parceria. Ele comentou que já 
havia iniciado conversações com 
Clementino Lins para gravar um 
EP num estúdio que possui em sua 
residência. “Estávamos preparan-
do arranjos e a ideia era gravar com 
músicas inéditas e outras já conhe-
cidas, todas em parceria. Eu estava 
esperando ele melhorar de saúde, 
mas não foi possível. Ele já havia 
lançado o disco Cantiga de Louco, 
em 1994, um DVD e tinha canções 
gravadas em coletâneas, como a 
do Festival de Música do Sesc. Ele 
continuava compondo e estava re-

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

tomando as apresentações. Para 
mim, o legado que deixa é o de ser 
um dos grandes músicos e compo-
sitores, mas o esquecimento é gran-
de, porque não se consegue tanto 
espaço para divulgação”. 

Parceria
Águia Mendes lembrou mo-

mentos com o amigo. “Com voz e 
violão, Clementino Lins registrou 
em CD várias músicas de sua au-
toria e uma parceria nossa, Para os 
devidos fins, Clementino fez par-
te das edições dos projetos ‘Can-
ta Torre’ e ‘Araponga’, teve músi-
cas classificadas no antigo Festival 
Canta Nordeste e participou da 
coletânea Música da Paraíba Hoje, 
de 1982. E, além de mim, Clemen-
tino teve vários parceiros, como 
Júnior Targino, Livardo Alves, Ru-
binho e Vicente Lopes e fez shows 
nos Teatros Santa Roza e Lima Pe-
nante”, afirmou o músico.

Adeildo Vieira disse que co-
nheceu Clementino Lins quando 
o amigo era componente do Mu-
siclube. “Devo a essa organização 
de música minha formação como 
artista e com Clementino divi-
di projetos de vida e sonhos. Cle-
mentino era compositor e integra-
va o grupo Arautos Profanos. A 
falta maior não é a do artista, mas 
a do amigo, pois contribuiu para 
o bem estar das pessoas que o ro-
deavam”, confessou ele. 

Natural da cidade de Brejo dos 
Santos (PB), Clementino Lins mo-
rava, atualmente, no bairro da Tor-
re, em João Pessoa. Um dos amigos 
que convivia com o músico nesse 
local, o cantor e compositor Dida 
Fialho também falou sobre a mor-
te do amigo. “É um artista muito 
importante e tinha um jeito origi-
nal de cantar, pois interpretava as 
canções com força, passando ener-
gia, o que é o seu legado, além de 
ser um grande compositor. Ele ti-
nha consciência de que a música 
que fazia teria pouco espaço no Sul 
do País, por causa da quantidade 
de cantores concorrentes. Foi uma 
perda grande para a música da Pa-
raíba”, lamentou o cantor.

Foto: Gilberto Firmino/Arquivo A União

Membro do Musiclube, Lins estava 
com planos para gravar um EP com 
músicas inéditas no estúdio que possui 
em sua residência, em João Pessoa
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O diretório do partido Mo-
vimento Democrático Brasi-
leiro (MDB) de Monte Hore-
be ainda não decidiu se vai 
recorrer à decisão da Justi-
ça Eleitoral ou aceitar as no-
vas eleições no município. Na 
última segunda-feira, o Tri-
bunal Regional Eleitoral da 
Paraíba (TRE-PB) negou re-
curso interposto pelo parti-
do para reverter a decisão de 
1º grau que cassou o manda-
to dos nove vereadores elei-
tos na cidade e três suplentes 
por forjar candidaturas femi-
ninas, para “burlar” a cota 
de gênero. 

Os votos obtidos pelos ve-
readores foram considerados 
nulos pela Justiça e os eleito-
res de Monte Horebe deverão 
ir às urnas eleger novos repre-
sentantes para a Câmara Mu-
nicipal. Dos 3.045 votos váli-

dos apurados nas eleições de 
2020 no município, 2.753 foram 
obtidos pelos nove candidatos 
a vereadores pela respectiva 
legenda. Todos os vereadores 
eleitos em 2020 no município, 
inclusive o próprio prefeito, 
são do MDB.

Segundo a presidente do 
diretório do MDB no muni-
cípio, Neuza Costa, o parti-
do está se reunindo durante 
a semana para decidir novos 
passos após a decisão da Jus-
tiça. “Estamos vendo isso com 
muita calma, tranquilidade, o 
que aconteceu aqui aconteceu 
em vários municípios, ou eles 
aceitam essa decisão do TRE 
e cumprem a decisão de nova 
eleição para vereador, ou en-
tram com recurso, porque a 
lei dá esse direito, mas esta-
mos esperando”, disse. 

No recurso interposto pelo 
MDB, o prefeito do município, 
Marcos Eron (MDB), e os nove 
vereadores cassados, alegam 
a ausência de provas acerca 
da prática de fraude à cota 
de gênero. “Os investigados 
sustentam, em sede de pre-
liminares, a parcialidade e o 
falso testemunho, por parte 
de depoentes indicados pelos 
recorridos, o cerceamento do 

direito de defesa, a audiência 
do litisconsórcio passivo”, diz 
a decisão. 

No entanto, o relator do 
processo, juiz José Ferreira 
Ramos Júnior, não aceitou os 
argumentos dos investigados, 
ressaltando que há provas para 
o crime de fraude, como o fato 
de uma das supostas candida-
tas laranja ser esposa de um 
dos vereadores que estava con-
correndo, chegando a desistir 
da própria candidatura e fa-
zer campanha para o marido 
nas redes sociais. 

“As circunstâncias de can-
didatos do mesmo núcleo fa-
miliar concorrerem ao mesmo 
cargo sem nenhuma animo-
sidade; o baixo desempenho 
eleitoral; a reduzida movi-
mentação financeira na cam-
panha; a doação de recur-
sos efetuada entre cônjuges 
candidatos ao mesmo cargo; 
pedido de votos em rede so-
cial para concorrentes; au-

sência de participação efe-
tiva nos atos de campanha e 
ausência de voto em si pró-
prio, são situações atípicas, 
que não condizem com o con-
texto de disputa eleitoral e 
revelam que o registro das 
candidaturas femininas teve 
o intuito deliberado de bur-
lar a política afirmativa es-
tabelecida no art. 10, § 3º, da 
Lei das Eleições”, pontuou o 

relator. Os vereadores cas-
sados são: Edigley Cardoso 
Ferreira, Júlio Cézar Ferreira 
Braga, Márcio José Noguei-
ra, Iranaldo Pereira de Sou-
sa, Joaquim Leite De Brito, 
José Nilton Pereira Dantas, 
Agamoneo Dias Guarita Jú-
nior, Valtiere Silva Barreiro, 
José Soares de Sousa, além 
das suplentes: Iracy de Sou-
sa Cavalcanti Ferreira, Ma-
ria Marinalva Cardoso Dias 
e Josefa Alice da Costa.

Entenda o caso
A Justiça Eleitoral deter-

minou a cassação do manda-
to dos nove vereadores e dos 
três suplentes do município 
de Monte Horebe, em julho do 
ano passado. De acordo com 
o juiz eleitoral que decretou a 
sentença em 1º grau, Ricardo 
Henriques Pereira Amorim, 
as candidaturas “laranjas” fe-
mininas ocorreram apenas 
para um jogo político. 

Partido ainda discute qual posição adotar após TRE-PB cassar todos os vereadores e convocar novo pleito

MDB dividido entre recurso e eleição
Monte Horebe

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com
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O presidente Jair Bolsona-
ro irá cumprir uma agenda 
administrativa e outra polí-
tica, aqui na Paraíba, na sex-
ta-feira. Na capital, o chefe 
da Nação vem inaugurar os 
Residenciais Canaã I e II, no 
bairro das Indústrias. Já em 
Campina Grande, neste mes-
mo dia, ele irá participar de 
uma motociata e, depois, co-
nhecer o Maior São João do 
Mundo. No entanto, a segun-
da atividade corre o risco de 
não acontecer. É que o advo-
gado Olímpio Rocha (PSOL) 
ajuizou uma ação popular pe-
dindo a proibição da motocia-
ta A ação foi distribuída para 
a segunda vara federal, loca-
lizada na capital da Paraíba. 

No entendimento do ad-

vogado, a motociata progra-
mada para sexta-feira é uma 
espécie de propaganda eleito-
ral antecipada, que segundo 
ele, fere a Lei Eleitoral, por-
tanto vedada sua realização.  

“Não se pode, minima-
mente, compactuar com a 
política de morte perpetrada 
pelo ‘despresidente’ da Repú-
blica, que ri da dor alheia, faz 
pouco caso do sofrimento das 
pessoas que perderam seus 
entes queridos e que, como 
é público e notório, boicotou 
a vinda da vacina, sendo di-
retamente responsável pela 
morte dos mais de 600 mil 
brasileiros e brasileiras, en-
tre eles e elas mais de 10.000 
paraibanos e paraibanas, e 
mais de 1.000 campinenses 

acometidos pela Covid-19!”, 
diz trecho na ação.

 Em João Pessoa, os em-
preendimentos que serão en-
tregues fazem parte do Pro-
grama Casa Verde e Amarela 
e contaram com investimen-
tos totais de R$ 81,5 milhões, 
sendo R$ 75,2 milhões do Go-
verno Federal, por meio do 
Fundo de Arrendamento Resi-
dencial (FAR), e R$ 6,3 milhões 
de contrapartida do Gover-
no do Estado. Cada conjun-
to habitacional conta com 480 
unidades. 

Para este evento em João 
Pessoa, o deputado estadual 
Cabo Gilberto (PL) está pro-
gramando e recrutando sim-
patizantes do presidente para 
uma recepção no local da en-

Advogado tenta impedir, na Justiça, 
agenda política de Bolsonaro em CG

alegando propaganda

trega das moradias. Ele pede 
que todos que forem ao evento, 
vá com roupas verde e amare-
la e com bandeiras do Brasil. 

“Amigos patriotas de João 

Pessoa e de todo o Estado. Va-
mos fazer uma grande recep-
ção ao presidente da Repúbli-
ca. Traga sua família, vista 
sua camisa verde ou amare-

la e traga a sua bandeira. Va-
mos mostrar para todo o país 
a nossa força. Cheguem cedo, 
chegue, as nove da manhã”, 
recomendou o deputado. 

Bolsonaro tem agenda prevista para João Pessoa e Campina Grande na próxima sexta-feira

Não haverá expediente no 
Tribunal de Justiça da Paraí-
ba (TJPB) e nas Comarcas a 
partir de hoje até o dia 24 de 
junho, em virtude das come-
morações juninas, conforme 
disciplinado no Ato Conjunto 
TJPB/MPPB/DPE nº 05/2021. 
As atividades voltam à nor-
malidade no Poder Judiciá-
rio estadual na segunda-fei-
ra (27).

Já o 1º e 2º Graus de juris-
dição do TJPB vão funcionar 
em regime de plantão duran-
te o período dos festejos de 
São João. Os interessados po-
dem acessar o site do TJPB: 
www.tjpb.jus.br, na janela ‘A 
Justiça Não Para’, e verificar 
os nomes dos juízes e desem-
bargadores plantonistas, bem 
como as respectivas unidades.

No 2º Grau, estão designa-
dos como plantonistas os de-
sembargadores João Alves da 
Silva (22), José Ricardo Por-
to (23) e Ricardo Vital de Al-
meida (24).

MPPB
As unidades do Ministé-

rio Público da Paraíba fun-
cionarão em regime de plan-
tão a partir de hoje, devido à 
transferência do ponto facul-
tativo de Corpus Christi (16 
de junho) e a manutenção dos 
pontos facultativos dos dias 
23 e 24 de junho (véspera e 
dia de São João). A alteração 
do expediente nos órgãos do 
Sistema de Justiça está pre-
vista no Ato 05/2021, publi-
cado conjuntamente com o 
Tribunal de Justiça (TJPB) e 
a Defensoria Pública do Es-
tado (DPE), em novembro do 
ano passado.  

O expediente voltará à nor-
malidade na próxima segun-
da-feira (27), das 7h às 13h nas 
promotorias de Justiça e nos 
demais órgãos do MPPB das 
7h às 17h. Nesse intervalo, os 
canais eletrônicos do MPPB, 
a exemplo da Ouvidoria e do 
Protocolo Eletrônico podem 
ser acessados normalmente 
todos os dias. Todas as de-
mandas recebidas serão tria-
das e encaminhadas aos ór-
gãos responsáveis para fim 
de apuração.

Plantão no TJPB e MPPB
são joão

TSE traz inovação sobre assistente virtual
tira-dúvidas

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) divulgou novi-
dades para o assistente vir-
tual que esclarece dúvidas 
sobre as Eleições Gerais de 
2022. O chatbot foi criado há 
dois anos, em parceria com 
o WhatsApp, para promo-
ver o acesso a informações 
relevantes sobre o processo 
eleitoral.

A principal inovação na 
ferramenta é que a nova ver-
são do “Tira-Dúvidas do TSE”, 
como é conhecido o robô vir-
tual, permitirá mais interação 
com o Tribunal por meio do 
canal. O objetivo é aumen-
tar o número de usuários ca-
dastrados para receber che-
cagens sobre notícias falsas, 
bem como oferecer informa-
ções sobre serviços da Justiça 
Eleitoral e aprimorar a nave-
gabilidade para os usuários.

Com as novas funciona-
lidades, o assistente virtual, 
além de ser um aliado fun-
damental no combate da de-
sinformação, passa a ser uma 
ferramenta de aproximação 

entre a Justiça Eleitoral e os 
cidadãos brasileiros.

Menu
O chatbot conta com um 

menu de dezesseis tópicos 
com assuntos de interesse 
do eleitor que vão desde as 
principais datas do calendá-
rio eleitoral de 2022 até como 
verificar o local de votação. 
Respostas às perguntas mais 
recebidas pela Justiça Eleito-
ral também integram as fun-

cionalidades disponibilizadas 
no bot. Com a proximidade 
da data das eleições, novos 
assuntos e funcionalidades 
serão incorporados ao menu 
do “Tira-Dúvidas”.

O assistente virtual tam-
bém oferece um serviço vol-
tado exclusivamente ao escla-
recimento de notícias falsas 
envolvendo o processo elei-
toral brasileiro: o “Fato ou 
Boato?”. Ao selecionar o tó-
pico, o usuário pode acessar 
alguns conteúdos desmenti-
dos por agências de checagem 
de fatos como AFP, Agência 
Lupa, Aos Fatos, Boatos.org, 
Comprova, E-Farsas, Estadão 
Verifica, Fato ou Fake e UOL 
Confere. A partir do chatbot, 
também é possível encami-
nhar facilmente esses con-
teúdos checados para ami-
gos e familiares.

Logo após se cadastrar, o 
eleitor poderá optar por re-
ceber com agilidade, direto 
no telefone, mensagens so-
bre desinformação que pre-
judiquem as eleições. 

Como fazer?
Para conversar com o as-

sistente virtual, é preciso ape-
nas adicionar o telefone +55 
61 9637-1078 à lista de conta-
tos do WhatsApp. Isso tam-
bém pode ser feito por meio 
do link: wa.me/556196371078. 
Após esse procedimento, é 
necessário apenas mandar 
uma mensagem para o as-
sistente virtual e começar o 
diálogo. 

Sobre o chatbot
A criação do assistente 

virtual do TSE faz parte da 
parceria do WhatsApp com 
o Tribunal, estabelecida de 
forma inédita em 2020 e reno-
vada para 2022. A ferramen-
ta foi desenvolvida gratuita-
mente pela empresa Infobip, 
um dos principais provedo-
res de serviços para negócios 
no aplicativo. O bot é resulta-
do de um acordo de coopera-
ção entre o órgão e a platafor-
ma para reforçar o combate 
à desinformação durante o 
período eleitoral.

Denúncia
Site do TSE 

disponibiliza um 
canal direto para o 
envio de denúncias 

de violações

Foto: Senado
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Após a Comissão de Fi-
nanças e Orçamento ter 
aprovada, numa sessão vir-
tual na segunda-feira passa-
da, ontem foi no Plenário da 
Câmara Municipal de João 
Pessoa, que os vereadores 
aprovaram, por unanimida-
de, a Lei das Diretrizes Or-
çamentária. 

A LDO aprovada ontem 
recebeu 108 emendas no to-
tal. Entre elas, foram 107 adi-
tivas e uma modificativa. 
Cada vereador teve a possi-

Os pessoensses que têm 
edificações com algum tipo 
de irregularidade poderão, 
agora,  corrigir as falhas nos 
órgãos fiscalizadores da Pre-
feitura Municipal de João Pes-
soa. Ontem, a Casa Napoleão 
Laureano aprovou o projeto 
que cria o Programa Tô Le-
gal, que facilitará a regulari-
zação das edificações como 
forma de viabilizar as ações 
desta iniciativa do Executivo 
Municipal. 

“Elas poderão ser regula-
rizadas, desde que atendam 
as condições mínimas de hi-
giene, de segurança, de uso, 

de salubridade, de acessibili-
dade, e habitabilidade, obser-
vadas, ainda, as disposições 
constantes na legislação am-
biental e nesta norma. Consi-
deram-se irregulares as obras 
que tenham sido concluídas, 
ou estejam em construção sem 
projeto aprovado e/ou que não 
tenham condição de atender 
às disposições da legislação 
urbanística municipal”, diz 
trecho do documento. 

Outro projeto vindo da 
Prefeitura da capital e apro-
vado ontem pela  Câmara Mu-
nicipal de João Pessoa diz res-
peito da conversão de áreas 

verdes localizadas em bairros 
da cidade em equipamento co-
munitário e a de área verde e 
de equipamento comunitário 
em bem dominical para uso 
específico em programa ha-
bitacional. 

De acordo com o docu-
mento, o projeto tem o objeti-
vo de converter áreas perten-
centes ao Município de João 
Pessoa, áreas essas oriundas 
de antigos loteamentos e cons-
tituídas sob o regime de áreas 
verdes e de equipamentos co-
munitários. 

“A dinâmica viva da cida-
de mostrou a necessidade de 

aproveitamento dessas áreas 
em outras finalidades sociais, 
notadamente para promo-
ver educação e direito à mo-
radia à comunidade carente. 
A conversão, portanto, reside 
na mudança de regime jurídi-
co de bem de uso comum do 
povo para bem de uso espe-
cial (no caso da edificação de 
unidades de ensino de unida-
des de apoio à coleta seletiva) 
e bem dominical (no caso da 
parte destinada à Programa 
Habitacional) ”, relata trecho 
do projeto de lei em sua jus-
tificativa.

Outro projeto aprovado foi 

PLO 941/2022, da vereadora 
Eliza Virgínia (PP), que dispõe 
sobre o procedimento para a 
instalação no município de In-
fraestrutura de Suporte para 
Estação Transmissora de Ra-
diocomunicação (ETR), ETR 
móvel e ETR de pequeno por-
te, cadastrados, autorizados e/
ou homologados pela Agên-
cia Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel) excetuando-se 
as infraestruturas para supor-
te de radares militares e civis, 
com propósito de defesa ou 
controle de tráfego aéreo, cujo 
funcionamento deverá obede-
cer à regulamentação própria.

bilidade de sugerir até cin-
co emendas. A relatoria da 
peça orçamentária foi do ve-
reador Bosquinho (PV).

“Nós teremos como des-
taque construção, reforma 
e ampliação dos Postos de 
Saúde da Família (PSF), de 
unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs), de esco-
las, Centros de Recreação e 
Educação Infantil (Creis) e 
construção de unidades ha-
bitacionais. Também tere-
mos o calçamento das ruas 
nos mais diversos bairros de 
nossa cidade, implantação 
de ciclovias, incentivo à cul-
tura, arte e leitura, a segu-
rança dos prédios públicos, 
a implantação do Plano de 
Cargos, Carreiras e Remu-
neração (PCCR) dos servi-
dores e, o mais importante: a 
realização de concursos pú-
blicos. A partir desses apon-
tamentos somos favoráveis a 
essa matéria e solicito a apro-
vação dessa peça orçamen-
tária”, discursou Bosquinho.

Vereadores fizeram 108 emendas, sendo 107 aditivas ou modificativas, prevendo mais ciclovias e calçamento

LDO aprovada pelo Plenário da CMJP
para 2023

Foto: Divulgação

Servidor
LDO prevê Plano de 

Cargos, Carreiras 
e Remuneração 

(PCCR) dos 
funcionários

Na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, os vereadores aprovaram a previsão de concursos públicos em João Pessoa

Programa Tô Legal garante correção de irregularidades
edificações

Câmara tem nova integrante 
com posse de Rebeca Sodré

Bandidos estão se passando 
pela deputada Camila Toscano 

no lugar de MarMuthe golpe

Foto: Olenildo/Ascom-CMJP

Foto: Ascom-CMJP

A capital paraibana tem 
uma nova vereadora. Após 
a sessão ordinária, realiza-
da na manhã de ontem, a 
Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de João Pessoa 
deu posse à suplente Rebe-
ca Sodré (PSL). 

A posse da mais nova 
parlamentar de João Pes-
soa se deu após a aprovação 
do Projeto de Resolução, da 
Mesa Diretora, que aprovou 

A deputada estadual Ca-
mila Toscano (PSDB) fez um 
alerta de que bandidos es-
tão utilizando um núme-
ro de telefone, se passando 
por ela no WhatsApp, com 
objetivo de aplicar golpes. 
A parlamentar afirmou que 
não mudou seu contato tele-
fônico e que o ocorrido será 
denunciado às autoridades 
competentes.

 “Faço aqui esse aler-
ta aos amigos e a todos os 
paraibanos que não mu-
dei meu contato telefônico 
e que não respondam caso 
algum número estranho en-

tre em contato se passan-
do por mim. Então, fiquem 
atentos”, disse a deputada.

 Camila Toscano não é a 
única agente política parai-
bana a ser vítima de golpes 
na internet. Prefeitos, verea-
dores e outros deputados 
estaduais e federais já foram 
vítimas de golpes na inter-
net, por meio do Whatsapp.

O criminoso cria uma 
conta no WhatsApp com 
um número novo e regis-
tra como se fosse a vítima, 
copiando seu nome, foto de 
perfil e status. Depois, entra 
em contato com os familia-

res e amigos afirmando ter 
“trocado de número” e pe-
dindo dinheiro empresta-
do, geralmente para situa-
ções com suposta urgência.

Advogada Rebeca Sodré durante juramento solene na CMJP

n 

Parlamentar 
afirmou que 
não mudou 
seu contato 
telefônico

Camila denunciou golpe e anunciou que levará o caso às autoridades para investigação

a deputado federal.
“Gostaria de agradecer 

primeiramente a Deus por 
ter a oportunidade de estar 
aqui hoje, representando to-
dos que confiaram no nos-
so mandato e caminharam 
conosco. Esse momento só 
é possível graças a cada um 
que caminhou, que acredi-
tou. Agradeço pela oportu-
nidade de estar aqui repre-
sentando a nossa cidade e 
poder trazer projetos que 
vão ajudar o município. 
Quero junto com os colegas 
contribuir para que possa-
mos trazer muitas melhorias 
para João Pessoa. Me sinto 
muito acolhida nesta Casa e 
quero contribuir, fazer o me-
lhor. Estou aqui para ajudar, 
fazer um mandato partici-
pativo e horizontal”, disse 
a nova parlamentar em sua 
primeira declaração. 

A advoga Rebeca So-
dré de Melo da Fonsêca Fi-
gueirêdo tem 35 anos e é 
natural de João Pessoa. Ela 
integra o Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil, seccional Paraíba 
e preside a Comissão Nacio-
nal em Defesa dos Direitos 
da Criança e do Adolescen-
te da OAB-PB. 

a licença do vereador Mar-
muthe Cavalcanti (Republi-
canos), possibilitando a pos-
se da parlamentar na Casa 
Napoleão Laureano. 

A licença aprovada para 
o vereador Marmuthe Caval-
canti, titular da vaga, terá a 
validade por um período de 
121 dias. O parlamentar jus-
tificou sua ausência e a solici-
tação dizendo que vai se de-
dicar a sua pré-candidatura 

Parâmetro
Consideram-se 

irregulares as obras 
que tenham sido 

concluídas ou 
estejam em cons-

trução sem projeto 
aprovado
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O presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira 
(PP-AL), pediu que o Gover-
no Federal, mais especifica-
mente o Ministério da Econo-
mia, encaminhe o mais rápido 
possível uma medida provi-
sória que altere a Lei das Es-
tatais, com o objetivo de ga-
rantir “uma maior sinergia” 
entre as empresas e o gover-
no no momento.

Ele também defendeu a 
elaboração de uma MP que 
trate de impostos relaciona-
dos aos lucros das estatais e 
à formação dos conselhos de-
liberativos dessas empresas. 
“Isso precisará de discussão 
mais pormenorizada para tra-
tar de aspectos jurídicos e téc-
nicos para saber se só envol-
vem a Petrobras, todo o setor 
de combustíveis ou se envol-
vem outros setores no Brasil e, 
também, as questões pertinen-
tes a essa discussão das inge-
rências dos conselhos e como 
eles se formam no âmbito das 
estatais”, afirmou.

Lira se reuniu na noite de 
segunda-feira (20) com líde-
res partidários para discu-
tir uma saída para a crise dos 
sucessivos aumentos dos pre-
ços dos combustíveis. O presi-
dente do Senado, Rodrigo Pa-
checo, também participou do 
encontro.

Arthur Lira afirmou que 
há várias discussões em aná-
lise e disse que novas reuniões 
ocorrerão para tratar do tema. 
Entre as propostas estão uma 
votação mais rápida da PEC 
16/22, que está no Senado, e 
que reduz impostos federais 
sobre combustíveis e com com-
pensação financeira para os 
estados que também reduzi-
rem o ICMS sobre o setor.

Por outro lado, os senado-
res querem que a Câmara vote 
a proposta que cria um fundo 
de estabilização dos preços. 
Lira já havia dito que o tex-

to não estava no radar, mas 
anunciou que vai debater a 
proposta nesta terça. “O pre-
sidente Pacheco saiu para dis-
cutir com o Senado e fez um 
apelo para que seja discutido o 
PL 1472/21, e tudo isso iremos 
avaliar”, explicou Lira.

“Há um sentimento quase 
unânime por parte de todos os 
líderes de que o Ministério da 
Economia e o Governo Federal 
têm que se envolver nessas dis-
cussões, participar mais de per-
to e atuar mais perto”, afirmou.

CPI da Petrobras
Lira também informou que 

o líder do PL, deputado Alti-
neu Côrtes (RJ), apresentou re-
querimento para a criação de 
uma comissão parlamentar de 
inquérito (CPI) para investigar 
os lucros da Petrobras nos úl-
timos anos.

Sobre a CPI, Lira afirmou 
que qualquer partido e qual-
quer parlamentar pode re-
querer sua cria-ção, mas que 
os apoiamentos à proposta 
dependem de avaliação das 
lideranças partidárias. “Os 
partidos estão cada um com 
seu convencimento para dar 
respaldo ou não a esse pedi-
do”, disse

Presidente da Câmara cobra MP do Governo Federal para alterar Lei das Estatais e taxar lucros da empresa

Lira lança ofensiva contra Petrobras
preço dos combustíveis
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Lira informou 
que o líder do 
PL, deputado 
Altineu 
Côrtes (RJ), 
apresentou 
requerimento 
para a criação 
de uma 
CPI para 
investigar 
os lucros da 
Petrobras nos 
últimos anos

Arthur Lira afirmou que há várias discussões na Câmara para buscar uma saída para a crise dos combustíveis

O ministro de Minas e 
Energia, Adolfo Sachsida, 
afirmou ontem não ser pos-
sível interferir no preço dos 
combustíveis, e que tal ques-
tão “não está no controle do 
governo”, mesmo que a União 
seja o acionista majoritário 
da Petrobras. “Honestamen-
te, preço é questão da em-
presa, não do governo”, disse 
o ministro, emendando que 
existem marcos legais que 
impedem a intervenção do 
Executivo na administração 
da empresa. As afirmações 
foram feitas em audiência pú-
blica na Câmara dos Deputa-
dos, que acontece em meio a 
pressão do governo e da cú-
pula do Congresso contra a 
Petrobras, após a petroleira 
não ceder a pressões e reajus-
tar o preço dos combustíveis.

“Entendo que muitos dos 
senhores são cobrados, difí-
cil para população entender 
porque não intervimos”, dis-
se Sachsida.

Ele ainda afirmou “existe 
sim” um problema de tribu-
tação no preço dos combustí-
veis, e lembrou a iniciativa do 
governo de reduzir impostos 
federais e de limitar a tributa-
ção pelos Estados.

Segundo o ministro, tais 
ações encontram respaldo em 
países europeus e Estados 
americanos, que tentam tam-
bém “diminuir” os efeitos da 
guerra na Ucrânia.

“Tão logo começa a guerra 
na Ucrânia ocorrem dois mo-
vimentos que nos afetaram 
muito, o primeiro escalada do 
preço do petróleo, e o segun-
do movimento, deslocamento 
do preço do diesel em relação 
ao preço do Brent. Empresas 
saíram da Rússia por questão 
de credibilidade, mas quando 

saíram da Rússia essas refi-
narias acabaram ficando um 
pouco pra trás, capacidade de 
refino caiu um pouco e preço 
do diesel acabou aumentan-
do em relação ao Brent”, disse 
o ministro, voltando a ressal-
tar que o Executivo e Legisla-
tivo “estão trabalhando jun-
tos para amenizar efeitos da 
crise”. “Estamos trabalhando 
para que medidas aprovadas 
sejam corretamente imple-
mentadas pelos entes subna-
cionais.”

Lucro e dividendos
O ministro de Minas e 

Energia apresentou na au-
diência na Câmara dos De-
putados dados comparativos 
entre a Petrobras e outras pe-
troleiras para destacar nú-
meros de lucro e dividendos 
registrados pela estatal. Ele ci-
tou, por exemplo, que a esta-
tal está na terceira posição em 
relação ao resultado de lucro 

líquido, “mesmo sendo a sex-
ta” em produção.

“E é a segunda que mais 
distribuiu dividendos”, afir-
mou Sachsida “Petrobras é 
uma empresa que está distri-
buindo bastante dividendos 
e tendo lucro”, disse.

O alto lucro da Petrobras 
está na mira da classe política.

Outro dado destacado 
pelo ministro foi o de gastos 
com empregados. Na Petro-
bras, esse número represen-
ta 7,1% das vendas, enquanto 
que a média das outras pe-
troleiras, excluindo a estatal, 
é de 4,8%.

“Começo most ra ndo 
a composição acionária da 
companhia. Importante en-
tender que 44,5% dos acionis-
tas são investidores não bra-
sileiros. 18,8% são brasileiros 
e 36,6% é formado pelo gru-
po de controle: governo fede-
ral, BNDES e BNDESpar”, dis-
se Sachsida.

Sachsida: “Não é possível interferir em preço”

Agência Câmara

Agência Estado

Amanda Pupo e
Marlla Sabino

Um ano antes do assassina-
to do indigenista Bruno Perei-
ra, a Polícia Federal recebeu um 
dossiê que aponta como crime 
de mando uma outra morte 
violenta na região do Vale do 
Javari (AM). O também indige-
nista Maxciel Pereira dos San-
tos foi assassinado em 2019 e 
uma investigação paralela de 
sua família concluiu que sua 
morte foi encomendada.

Ele e Bruno eram parceiros 
no combate à exploração ilegal 
na terra indígena.

Familiares de Maxciel afir-
mam no documento que a 
morte dele numa emboscada, 
em setembro de 2019, foi enco-
mendada pela rede criminosa 
de narcotraficantes, pescado-
res ilegais e garimpeiros que 
atua na região da fronteira com 
a Colômbia e o Peru.

Quase três anos após o as-
sassinato de Maxciel, a Polícia 
Civil do Amazonas e a PF não 
apresentaram uma explicação 
sobre motivos ou autoria do 
atentado.

Para familiares, o mesmo 
grupo que o matou pode es-
tar por trás dos assassinatos de 
Bruno e do jornalista britânico 
Dom Phillips, no último dia 5, 
em Atalaia do Norte, no extre-
mo oeste do Amazonas. Um ir-
mão de Maxciel que pediu para 
não ser identificado afirmou 
que, se a morte do indigenista 
tivesse sido esclarecida, Bruno 
e Dom estariam vivos.

Maxciel, de 35 anos, seguia 
de moto com a mulher e a en-
teada pela principal avenida 
de Tabatinga (AM), na frontei-
ra com a Colômbia, quando foi 
atingido por dois tiros.

Ele prestava serviço à Fun-
dação Nacional do Índio (Fu-
nai), fiscalizava invasões no 
território indígena do Vale do 
Javari e tinha a confiança de 
Bruno. Chegou a ser o chefe 
de serviços da coordenação 
regional da Funai no Javari.

Colômbia
Familiares refizeram traje-

tos de Maxciel em busca de in-
formações. A pesquisa resul-
tou em relatório, segundo o 
qual a morte foi encomendada 

Indigenista teve morte encomendada
violência na amazônia

A Polícia Federal em Ser-
gipe pediu ontem ao Minis-
tério Público Federal mais 30 
dias para finalizar o inquéri-
to sobre a morte de Genival-
do de Jesus Santos, asfixiado 
após o porta-malas de uma 
viatura da Polícia Rodoviá-
ria Federal ser transformado 
em “câmara de gás”, no dia 
25 de maio.

Os investigadores apon-
taram que o pedido de pror-
rogação está ligado à ne-
cessidade de aguardar “a 
apresentação de laudos pe-
riciais requisitados”, “indis-
pensáveis para a finalização 
do procedimento investiga-
tório”. Tratam-se das perí-
cias do Instituto Médico Le-
gal em Sergipe do Instituto 
de Criminalística da Direto-
ria Técnico-Científica da PF.

No âmbito das apurações, 
a Polícia Federal já ouviu cer-
ca de 30 pessoas, entre elas 
os familiares de Genivaldo, 
testemunhas da abordagem 
e ainda os policiais rodoviá-

rios federais envolvidos na 
ocorrência. Como mostrou o 
Estadão, três agentes chega-
ram a se apresentar à PF em 
Sergipe logo depois do ocor-
rido em Umbaúba

Em comunicação de ocor-
rência policial, agentes en-
volvidos na abordagem que 
culminou na morte de Geni-
valdo classificaram o faleci-
mento do homem de 38 anos 
como uma “fatalidade des-
vinculada da ação policial 
legítima”. Os PRFs narraram 
que foi empregado “legiti-
mamente o uso diferenciado 
da força” no caso, registran-
do que foram usados gás de 
pimenta e gás lacrimogêneo 
para “conter” Genivaldo.

Dias após a morte de Ge-
nivaldo, peritos do Institu-
to Nacional de Criminalísti-
ca da PF foram até o interior 
de Sergipe para examinar a 
viatura da Polícia Rodoviá-
ria Federal na qual a vítima 
foi trancada. A corporação 
ainda isolou um trecho da 
BR-101 em Umbaúba para 
captação de imagens aéreas 
e terrestres.

No âmbito da PRF, foi 
aberto um processo discipli-
nar para investigar a conduta 
dos agentes envolvidos. Am-
bos os procedimentos são 
acompanhados pelo Ministé-
rio Público Federal. O procu-
rador Flávio Pereira da Costa 
Matias, coordenador de Con-
trole Externo da Atividade 
Policial na Procuradoria da 
República em Sergipe, abriu 
um procedimento requisitou 
informações às Polícias Civil, 
Rodoviária Federal e Federal 
sobre o caso.

PF pede a prorrogação de inquérito
morte de Genivaldo

Vinicius Valfré 
Agência Estado

por causa de prejuízos causa-
dos com apreensões e comba-
te ao mercado ilegal de pesca-
dos e caça no Javari.

A família entregou à PF 
gravações, valores suposta-
mente pagos a executores e 
nomes de testemunhas dis-
postas a prestar depoimento. 
As suspeitas giravam em tor-
no de Rubens Villar, o “Co-
lômbia”, um peruano com 
dupla nacionalidade que exer-
ceria forte influência na região 
do Alto Solimões. 

n 

Maxciel seguia 
de moto com 
a mulher e a 
enteada pela 
principal 
avenida de 
Tabatinga-AM, 
na fronteira com 
a Colômbia, 
quando foi 
atingido por 
dois tiros

Pepita Ortega 
Agência Estado

Foto: Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados

Laudos
Os investigadores 

apontaram que o pedido 
de prorrogação está 

ligado à necessidade 
de aguardar “a 

apresentação de laudos 
periciais requisitados”

“Há um 
sentimento quase 
unânime por 
parte de todos 
os líderes de 
que o Ministério 
da Economia e 
o governo têm 
que se envolver 
nessas discussões

Arthur Lira
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Segunda a sexta

No dia de eleição na Co-
lômbia, Jaime caminha pela 
Praça Bolívar, como costu-
ma fazer todas as tardes, 
arrastando sua sacola de 
latinhas de metal, paran-
do para conversar com os 
turistas. Ele faz parte dos 
26 milhões de colombianos 
- de uma população de 50,8 
milhões - que estão em si-
tuação de pobreza, sendo 
39,3% em pobreza monetá-
ria, que não têm renda su-
ficiente para comprar uma 
cesta básica, e 12,2% em po-
breza extrema.

“Quando consigo di-
nheiro, logo vou comprar 
pão e levo para minha mu-
lher. Minha mãe me ensi-
nou a compartilhar, e faço 
sempre”, disse. Um dos re-
flexos imediatos da pobre-
za extrema é a fome. Esse 
será um dos grandes de-
safios do presidente elei-
to, Gustavo Petro, que tem 
como uma de suas princi-
pais bandeiras reduzir a 
desigualdade e redistribuir 
a renda.

Para economistas, no 
entanto, primeiro é preciso 
voltar aos índices pré-pan-
demia para depois pensar 
em erradicar a pobreza, e 

Entre as principais bandeiras do presidente eleito está a redução da desigualdade e a redistribuição da renda

Petro terá desafio de reduzir pobreza
na colômbia

Fernanda Simas 
Agência Estado

Papa Francisco pede respeito aos 
acordos de desarmamento nuclear

mensagem

Um dia depois da vitó-
ria de Gustavo Petro como 
presidente eleito da Colôm-
bia, o grupo guerrilheiro 
Exército de Libertação Na-
cional (ELN) anunciou que 
está disposto a retomar o 
diálogo de paz com o novo 
governo, mas não falou em 
cessar-fogo. “O ELN man-
tém ativo seu sistema de 
luta e resistência política e 
militar, mas também sua 
plena disposição de avan-
çar em um processo de 
paz que dê continuidade à 
Mesa de Conversações ini-
ciada em Quito em 2017”, 
disse o grupo em sua revis-
ta Insurrección.

Durante seu discurso 
na noite do último domin-
go, Petro, ex-guerrilheiro 
do M-19, que assinou um 
acordo de paz em 1990, fa-
lou sobre a paz “Com o go-
verno que começa no dia 7 

de agosto, iniciará a paz in-
tegral da Colômbia”, disse, 
se referindo à implemen-
tação dos acordos de paz 
com as Forças Armadas Re-
volucionárias da Colômbia 
(Farc), de 2016, muito criti-
cado pelo atual presidente, 
Iván Duque.

Negociações
Durante a campanha, 

Petro havia afirmado que 
respeitaria os acordos e ti-
nha a intenção de ampliar 
as conversas com o ELN. 
Ao Estadão, o comandante 
da guerrilha, Pablo Beltrán, 
disse que estava otimista 
com o avanço do diálogo, 
uma vez que os dois can-
didatos presidenciais ha-
viam sinalizado a vontade 
de seguir conversando. Bel-
trán ressaltou que o grupo 
tem vontade de seguir na 
luta política, como as Farc.

“Se o presidente eleito 
tomar posse no dia 7 de 
agosto para realizar as mu-
danças que nos levarão a 
superar o clientelismo e ti-
rar a violência da políti-
ca, avançando nos planos 
de inclusão social que con-
templem empregos para a 
maioria, um plano de re-
forma agrária, um novo 
modelo de luta contra as 
drogas e a continuidade do 
processo de paz, a Colôm-
bia terá um governo respal-
dado pelo movimento po-
pular”, disse anteontem o 
comando do ELN, em co-
municado.

Em janeiro de 2019, o go-
verno Duque encerrou as 
conversas com o ELN após 
o atentado contra a Escola 
de Cadetes da Polícia Ge-
neral Santander, que dei-
xou 23 mortos e cerca de 
100 feridos.

ELN fala em novas negociações de paz

isso se consegue com me-
didas de curto prazo, pro-
gramas de assistência so-
cial, seguidos de mudanças 
estruturais que dependem 
da confiança do mercado e 
de acordos no Congresso.

“A pobreza extrema teve 
um aumento importante 
por conta da pandemia. Pas-
sou de 9,6% para 15%, entre 
2019 e 2020. Em 2021, baixou 
para 12,2%, ou seja, ainda te-
mos um número importante 
para diminuir”, disse o eco-
nomista Carlos Sepulveda, 
da Universidade do Rosario.

Diferenças
Segundo dados do De-

partamento Administrati-
vo Nacional de Estatísticas 
(Dane), os departamen-
tos (Estados) que tiveram 
maior pobreza monetária 
foram La Guajira (67,4%) e 
Chocó (63,4%) Nesses lo-

cais, Petro obteve uma pro-
porção mais alta de votos 
com relação a Rodolfo Her-
nández. Em Chocó, ele ven-
ceu por 81,9% a 16,4%.

Na outra ponta, estão 
os departamentos de Cal-
das e Cundinamarca, com 
menor índice de pobreza, 
28,4% e 22,8%, respectiva-
mente. Nesses locais, a vo-
tação por Hernández foi 
maior. Em Caldas, Petro 
teve 39,8% dos votos e Her-
nández, 56,9%.

Segundo Sepulveda, es-
sas diferenças entre as regi-
ões é uma característica do 
país. “A Colômbia tem regi-
ões muito diferentes umas 
das outras e, portanto, esse 
crescimento e o aumento da 
pobreza é muito desigual. 
É necessário uma agenda 
para propor soluções para 
crescer mais. Focar em pro-
gramas sociais para mitigar 
a pobreza.”

Escassez
Após a vitória, Petro 

precisa articular alianças 
no Congresso para a apro-
vação de projetos que le-
vem a um aumento de ver-
ba do governo. De acordo 
com a agência de risco Con-
trol Risks, por enquanto, 
não existem recursos para 
implementar os programas 
propostos.

Homens armados matam oito e 
sequestram 38 pessoas em igrejas

na nigéria

Homens armados mata-
ram oito pessoas e seques-
traram outras 38 em um ata-
que contra igrejas, no Estado 
de Kaduna, no norte da Ni-
géria, no último domingo, 
afirmou uma autoridade da 
Associação Cristã da Nigé-
ria (CAN, na sigla em inglês) 
na última segunda-feira, se-
manas depois de um ata-
que letal similar no sudoes-
te do país.

O ataque aconteceu du-

rante o culto matinal em 
duas igrejas, uma católica e 
outra batista, no domingo, 
disse o reverendo Danlami 
Gajere, presidente da Asso-
ciação para Kasuwan Maga-
ni no Estado de Kaduna, à 
Reuters, pelo telefone.

O porta-voz da polícia es-
tadual e o comissário de Ka-
duna para segurança inter-
na não responderam em um 
primeiro momento ao pedi-
do por comentários.

Duas semanas atrás, ho-
mens armados com rifles 
AK-47 e explosivos atacaram 

a Igreja Católica St. Francis 
na cidade de Owo, matando 
40 pessoas. O governo sus-
peita do grupo rebelde Esta-
do Islâmico da Província da 
África Ocidental (ISWAP). 
Mas o ISWAP não reivindi-
cou responsabilidade pelo 
ataque. Gangues armadas 
são abundantes no noroeste 
da Nigéria, onde roubam e 
sequestram pedindo resga-
tes, e a violência tem aumen-
tado, com forças de seguran-
ça sobrecarregadas muitas 
vezes não conseguindo im-
pedir os ataques.
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O papa volta 
a reiterar a 
urgência do 
desarmamento, 
um “objetivo 
desafiador e de 
longo alcance”

Pontífice faz apelo aos membros do Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares

A Santa Sé não tem dú-
vidas: um mundo livre de 
armas nucleares, “responsa-
bilidade cara e perigosa”, é 
“necessário e possível”. O seu 
uso, mas também sua simples 
posse é “imoral”. 

Enquanto o conflito na 
Ucrânia continua, que fez 
emergir o medo da ameaça 
de armas atômicas, o papa 
volta a reiterar a urgência do 
desarmamento, um “objeti-
vo desafiador e de longo al-
cance”, especialmente num 
momento em que a humani-

dade está numa “encruzilha-
da”, bem como a necessidade 
de respeitar os acordos inter-
nacionais: “Não são uma for-
ma de fraqueza, mas fontes 
de força”. 

O Pontífice relança seu 
apelo numa mensagem ao em-
baixador Alexander Kmentt, 
presidente da primeira reu-
nião dos Estados membros 
do Tratado sobre a Proibição 
de Armas Nucleares, que teve 
início ontem, e prossegue até 
o amanhã, em Viena. 

A mensagem do papa foi 

lida na abertura da reunião 
pelo Secretário do Vaticano 
para as Relações com os Esta-
dos, dom Paul Richard Galla-
gher. O apelo, fortemente rei-
terado pelo papa, é de “calar 
todas as armas e eliminar as 
causas dos conflitos através 
de um incansável recurso às 
negociações”. “Aqueles que 
fazem a guerra... esquecem a 
humanidade”, reitera, como já 
tinha dito da janela da Resi-
dência Apostólica no primei-
ro Ângelus após a eclosão do 
conflito na Ucrânia.

Agência Brasil

Foto: Vaticano Media

“A pobreza 
extrema teve 
um aumento 
importante 
por conta da 
pandemia

Carlos Sepulveda
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A Receita Federal disponi-
biliza amanhã a consulta ao 
segundo lote de restituições 
do Imposto de Renda 2022. 
Também haverá a possibilida-
de de consulta às restituições 
residuais referentes aos exer-
cícios anteriores ao de 2021. 
As informações devem estar 
liberadas a partir das 10h, no 
site da Receita ou pelo Portal 
e-CAC. A Delegacia da Recei-
ta Federal na Paraíba informa 
que 45.506 contribuintes serão 
contemplados no estado, com 
valor total de R$ 76.110.043,14.  

Os valores da restituição 
serão creditados ao contri-
buinte no próximo dia 30, na 
conta informada na declara-
ção de Imposto de Renda, com 
correção de 1% com base na 
taxa básica de juros (Selic). O 
segundo lote contempla quem 
enviou a declaração nos pri-
meiros dias do prazo e não 
caiu na malha fina. 

O primeiro lote, pago no 
último dia 31, foi destinado às 

pessoas com prioridade legal, 
que são os idosos com idade a 
partir de 80 anos, idosos com 
idade de 60 a 79 anos, pessoas 
com deficiência ou doença gra-
ve e contribuintes cuja maior 
fonte de renda seja o magisté-
rio. Os demais lotes serão pa-
gos nos dias 29 de julho, 31 de 
agosto e 30 de setembro.

Para saber se a restituição 
está disponível, o contribuin-
te deverá acessar a página da 
Receita Federal na internet 
(http://www.gov.br/receitafe-
deral), clicar em “Meu Impos-
to de Renda” e, em seguida, 
em “Consultar a Restituição”. 
A página apresenta orienta-
ções e os canais de prestação 
do serviço, permitindo uma 
consulta simplificada. 

Ao utilizar o serviço e-
CAC, é possível acessar o ex-
trato completo da declaração, 
verificar se há inconsistências 
e então fazer a autorregula-
rização, mediante entrega de 
declaração retificadora, cor-

rigindo as informações que 
possam estar equivocadas. A 
Receita Federal disponibiliza, 
ainda, aplicativo para tablets e 
smartphones que facilita con-
sulta às declarações do Impos-
to de Renda e situação cadas-
tral no CPF.

Prazo para resgate
A restituição ficará dispo-

nível na conta bancária infor-
mada na declaração do Impos-
to de Renda, durante um ano. 
Se o contribuinte não fizer o 
resgate no prazo, deverá re-
querê-la por meio da internet, 
mediante o Formulário Eletrô-
nico - Pedido de Pagamento de 
Restituição, ou diretamente no 
e-CAC, no serviço Extrato do 
Processamento da DIRPF. 

Se, por algum motivo, o 
valor não for creditado, o con-
tribuinte poderá reagendar o 
crédito de forma simples e rá-
pida pelo Portal BB, acessando 
o endereço https://www.bb.
com.br/irpf ,contatar pessoal-

Receita paga mais de R$ 76 milhões em restituições no estado no próximo dia 30

IR: 45 mil paraibanos serão 
contemplados no 2o lote

consulta amanhã
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O Google realizou semana passada a quarta 
edição do Google for Brasil, evento em que a 
empresa apresentou suas principais iniciativas 

e programas aqui para o Brasil. Dentre os destaques 
do evento estão o anúncio de um novo Centro de 
Engenharia da empresa em São Paulo, o lançamento 
de uma exposição inédita do Google Arts&Culture em 
homenagem aos 80 anos de Gilberto Gil, a chegada ao 
país da tecnologia de inteligência artificial Duplex e o 
anúncio de um programa que oferecerá 500 mil bolsas 
de capacitação em tecnologia. Saiba mais abaixo:

Centro de engenharia
O local escolhido é a sede do IPT Open Experience 

(SP), um hub criado pelo Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (IPT) para promover um ecossistema 
de inovação reunindo setor privado, governo, 
pesquisadores e academia. A localização é privilegiada 
e fica dentro da Cidade Universitária, na Universidade 
de São Paulo (USP). Inicialmente, o novo escritório 
abrigará engenheiros para ajudar em áreas essenciais 
como privacidade e segurança on-line. O foco será na 
criação de soluções integradas que ofereçam proteção 
e controles simples para as pessoas, de forma que 
elas estejam mais seguras na internet, e confiem nos 
serviços. O centro será multidisciplinar e deve também 
receber profissionais de diversos setores da engenharia.

Duplex
O Google também anunciou o lançamento do 

Duplex no Brasil. A ferramenta usa inteligência artificial 
para realizar ligações automáticas e confirmar horários 
de estabelecimentos comerciais - sem precisar de 
um humano ao telefone. O objetivo é que o recurso 
funcione como um assistente pessoal, preservando 
ao máximo a linguagem natural. Para formular 
frases e conversar com humanos naturalmente, o 
assistente virtual recorre à tecnologia de compreensão 
de linguagem natural (NLU, na sigla em inglês) 
desenvolvida pela companhia. Ao realizar a chamada, 
a IA logo se identifica como um serviço automatizado. 
Esse é um mecanismo que visa a transparência, 
para que a pessoa do outro lado da linha saiba que 
está conversando com um robô. Outra possibilidade 
oferecida pelo Duplex, só que a versão Duplex na Web, 
é a compra de ingressos para sessões de cinema pela 
internet utilizando comandos de voz - o que está em 
fase de testes com a empresa Ingresso.com. 

Além disso, uma parceria com o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) vai permitir usar o recurso para saber 
como encontrar o local de votação nas Eleições 2022, 
diretamente pela página de Busca do Google. Na 
prática, é um Google Assistente turbinado.

Segurança on-line
O evento contou com o anúncio do Programa 

de Segurança Online no Brasil. Com o objetivo de 
promover ainda mais transparência sobre os serviços 
e políticas do Google, o programa de segurança 
on-line vai abrir um canal de diálogo e colaboração 
entre os especialistas e profissionais da empresa com 
representantes da sociedade civil, como educadores, 
legisladores e pesquisadores por meio de seminários, 
mesas redondas, treinamentos, entre outros. A iniciativa 
é parte do compromisso do Google em ajudar a tornar 
a internet um ambiente mais seguro, contribuindo para 
que as pessoas possam entender melhor as políticas e 
ferramentas desenvolvidas pela empresa. “No Brasil, 
a chegada do programa servirá como um canal de 
colaboração entre a empresa e formuladores de 
políticas, contribuindo para a troca de conhecimento e 
abordagens para questões em relação à segurança on-
line e responsabilidade de conteúdo.”, comentou Brian 
Crowley, diretor global de segurança para anúncios e 
conteúdo do Google, durante apresentação da iniciativa 
no palco do Google for Brasil.

Google Arts&Culture
Para comemorar o aniversário de 80 anos de 

Gilberto Gil, o Google Arts&Culture está lançando a 
maior retrospectiva on-line dedicada a um artista vivo. 
Em O Ritmo de Gil, o Google disponibilizará materiais 
únicos – incluindo um álbum que se acreditava estar 
perdido para sempre, mais de 140 histórias, mais de 900 
vídeos e gravações recém-digitalizados e ilustrações 
exclusivas da artista Raiana Britto. Artista inspiradora 
que mora em Salvador, cidade natal de Gil, o trabalho 
de Raiana Britto tem chamado atenção por refletir sobre 
questões sociais de gênero e raça. Nessa exposição, 
é possível acompanhar a história de Gil, desde sua 
infância na Bahia até sua eleição para a Academia 
Brasileira de Letras em 2022.

Fonte: Uol e Mundo do Marketing

Google anuncia 
novas ferramentas e 
investimentos no Brasil

Mundo 
  E Marketing
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Crédito
Segundo lote contempla 

o contribuinte que 
enviou a declaração nos 
primeiros dias do prazo 
estipulado pela Receita 

Federal e não caiu na 
malha fina

mente qualquer agência do 
Banco do Brasil ou ligar para 
a Central de Atendimento por 
meio do telefone 4004-0001 
(capitais), 0800-729-0001 (de-
mais localidades) e 0800-729-
0088 (telefone especial exclusi-
vo para deficientes auditivos).

O Salão do Artesanato Pa-
raibano atingiu, no último 
fim de semana, a marca de 
R$ 400 mil comercializados e 
de uma tonelada de alimentos 
arrecadados. O evento, que 
em sua 34ª edição tem como 
tema “Bordados que contam 
histórias”, está sendo realiza-
do no Museu de Arte Con-
temporânea (MAC)/Unifaci-
sa, na Rainha da Borborema, 
até o dia 8 de julho, das 15h às 
22h, todos os dias da semana.

A primeira-dama do Es-
tado e presidente de Honra 
do Programa do Artesana-
to Paraibano (PAP), Ana Ma-
ria Lins, comemorou o balan-
ço parcial do evento. “Após 
dois anos sem o Salão do Ar-
tesanato em Campina Gran-
de, é um resultado que temos 
de comemorar e agradecer a 
Deus por essa retomada. Não 
poderia deixar de agradecer 
a solidariedade de quem tem 
visitado o evento, que já arre-
cadou uma tonelada de ali-
mentos, que serão destinados 
a entidades carentes de Cam-
pina Grande”, disse.

Mais de R$ 436 mil são comercializados no 
34o Salão do Artesanato Paraibano em CG

balanço parcial

Serviço
34o Salão do Artesanato 

n Local: Museu de Arte Contemporânea 
(MAC)/Unifacisa - Campina Grande 

n Período: 8/6 a 3/7

n Horário: 15h às 22h 

n Tema: “Bordados que contam histórias”

Até o momento, já foram 
comercializados R$ 436 mil 
— com as vendas de segunda 
(20) — e arrecadada uma to-
nelada de alimentos. Ao todo, 
400 expositores participam do 
evento, levando o melhor do 
artesanato produzido em to-
das as regiões do estado. 

Com a chegada do São 
João propriamente dito, ama-
nhã, a gestora do PAP, que é 
vinculado à Secretaria de Es-
tado do Turismo e Desenvol-
vimento Econômico (Setde), 
Marielza Rodriguez, espera 
que tanto as vendas quanto 
as doações alcancem resul-
tados ainda mais animado-
res. “Estamos muito anima-
dos com a chegada de mais 
turistas que vão prestigiar o 
Maior São João do Mundo em 
seu momento mais esperado, 
que é o dia 23, véspera de São 

Ao todo, 400 expositores participam do evento, apresentando o melhor do artesanato produzido no estado

João. Esperamos que as ven-
das e as doações melhorem 
ainda mais”, comentou. 

Nesta edição, o Salão pres-
ta homenagem aos bordados, 
tipologia presente em todas 
as regiões do estado, com des-
taque para os municípios de 
João Pessoa, Campina Gran-
de — incluindo aí o Distrito 
de Galante —, Gurinhém, Ser-

ra Redonda e Alagoa Nova. 
O local possui uma me-

gaestrutura, com área de 3,4 
mil m², ambientada e decora-
da com inspiração no grande 
homenageado, o bordado, pe-
ças artesanais em suas mais 
diversas tipologias: labirinto, 
madeira, brinquedos popula-
res, artesanato indígena, cro-
chê, tricô e o bordado.
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Também foi 
arrecadada 
uma tonelada 
de alimentos, 
que serão 
doados para 
instituições 
de caridade 
em Campina 
Grande
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Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 -0,63%

R$ 5,154
-0,17%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

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

Euro  Comercial

-0,46%

R$ 5,427

Libra  Esterlina

-0,66%

R$ 6,323

Ibovespa

99.684 pts

Selic

Fixado em 15 de 
junho de 2022

13,25%



A diretoria da Agência 
Nacional de Energia Elétri-
ca (Aneel) aprovou ontem 
os novos valores de bandei-
ra tarifária, montante que é 
cobrado de forma adicional 
na conta de luz de acordo 
com as dificuldades de ge-
ração de energia.

A proposta aprovada 
traz aumentos da ordem de 
60% nos valores das bandei-
ras tarifárias amarela e ver-
melha 1. O valor da bandei-
ra amarela terá aumento de 
59,5%, de R$ 1,874 a cada 100 
quilowatts (kWh) consumi-
dos para R$ 2,989. Já a ban-
deira vermelha 1 vai de R$ 
3,971 para R$ 6,500 a cada 
100 kWh, alta de 63,7%. O 
patamar mais caro da ban-
deira, a vermelha 2, passou 
de R$ 9,492 a cada 100 kWh 
para 9,795, aumento de 3,2%.

A diretora-geral interi-
na Camila Bonfim ressal-
tou que, apesar dos aumen-
tos, os patamares seguem 
abaixo da chamada bandei-
ra “Escassez Hídrica” que 
foi adotada entre agosto de 
2021 e abril deste ano para 
bancar os altos custos de 
geração diante da escassez 
hídrica vivenciada no pe-
ríodo. O patamar extraordi-
nário resultou em cobrança 
extra de R$ 14,20 a cada 100 
kWh consumidos.

Ela ressaltou ainda que 
a definição dos valores não 
significa sua aplicação ime-
diata uma vez que a ban-
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Aneel aprovou, ontem, aumentos da ordem de 60% nos valores cobrados nos níveis amarelo e vermelho 1

Bandeiras tarifárias são reajustadas
mais caras

Ludmylla Rocha 
Agência Estado

n 

Apesar da 
vigência 
dos novos 
patamares 
em julho, a 
expectativa 
é que a 
bandeira 
permaneça  
verde

Mesmo com a alta do 
preço do combustível difi-
cultando sua recuperação fi-
nanceira, o setor aéreo deve 
ter um 2022 um pouco me-
lhor do que o esperado. As 
perdas da indústria neste 
ano devem ficar em US$ 9,7 
bilhões, ainda por conta da 
pandemia de Covid-19, se-
gundo dados da Associação 
Internacional de Transporte 

Aéreo (Iata) divulgados na 
segunda-feira (20).

Apesar de o resultado 
previsto para 2022 estar em 
patamar negativo, há uma 
melhora quando compara-
do com o valor que se pro-
jetava em outubro passado 
(perdas de US$ 11,6 bilhões) 
e com o registrado nos úl-
timos dois anos - prejuí-
zo de US$ 42,1 bilhões, em 
2021, e de US$ 137,7 bilhões 
em 2020, o primeiro ano da 
pandemia.

A entidade estima que 
2023 deve, finalmente, ser 
o ano em que o setor como 
um todo voltará a registrar 
lucros. Nos Estados Unidos, 
porém, isso deve acontecer 
já em 2022, com US$ 8,8 bi-
lhões; já na China, por cau-
sa da política de covid zero, 
só em 2024.

Entre os motivos para 
o otimismo no setor, estão 
a retomada da demanda 
que vem sendo verificada 
e os ganhos de eficiência 

das empresas, mesmo com 
a alta de 40% no preço do 
petróleo. Em países avança-
dos, o baixo nível de desem-
prego também tem favoreci-
do a retomada. Na América 
Latina, apesar de a econo-
mia ainda estar fraca, as 
companhias recuperaram o 
tráfego “de forma robusta”, 
segundo a Iata. A demanda 
hoje está em 94,2% do nível 
pré-crise, abaixo apenas da 
verificada na América do 
Norte, de 95%.

Setor aéreo deve ter prejuízo de US$ 9,7 bi
saldo em 2022

Luciana Dyniewicz 
Agência Estado

deira tarifária é definida 
mensalmente pela agência 
reguladora. Apesar da vi-
gência dos novos patamares 
a partir de julho, a expecta-
tiva, por conta das condi-
ções hidrológicas, é que seja 
mantida verde nos próxi-
mos meses, ou seja, sem co-
brança adicional.

Medida permanente
Apesar da sugestão feita 

por distribuidoras de ener-
gia de criação de maneira 
permanente de uma bandei-
ra tarifária para situações ex-
tremas, conforme mostrou o 
Broadcast Energia, a agên-
cia decidiu, neste momen-
to, apenas revisar os valores 
de cada uma das bandeiras.

O diretor Ricardo Tili 
sugeriu, no entanto, que a 
agência aproveite a “calma-
ria” que deve haver sobre o 
tema considerando as boas 
condições climáticas para 
que a metodologia das ban-
deiras tarifárias seja estuda-
da mais a fundo.

Apesar da previsão negativa, há melhora no setor na comparação com o valor que se projetava no ano passado, de US$ 11,6 bilhões

Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

O Banco Central voltou a 
mostrar preocupação sobre o 
impacto das incertezas fiscais 
sobre a sua atuação na ata da 
reunião do Comitê de Políti-
ca Monetária (Copom) divul-
gada ontem.

“O Comitê reforça que a 
incerteza sobre o futuro do 
arcabouço fiscal do país e po-
líticas fiscais que sustentem 
a demanda agregada podem 
trazer um risco de alta para o 
cenário inflacionário e para as 
expectativas de inflação”, res-
saltou o documento.

Na quarta-feira (15), o Co-
pom decidiu por unanimi-
dade elevar a taxa básica de 

juros, a Selic, em 0,50 ponto 
porcentual, para 13,25% ao 
ano. O comitê ainda sinalizou 
que um novo aumento igual 
ou de menor magnitude deve 
ser decidido pelo colegiado 
no encontro de agosto.

O Copom repetiu, por 
meio da ata de seu último en-
contro, que “antevê um novo 
ajuste, de igual ou menor 
magnitude” do que em ju-
nho para a próxima reunião, 
em agosto. O comitê afirmou 
que sua atuação demanda 
“cautela adicional” diante da 
“crescente incerteza” da atual 
conjuntura e do estágio avan-
çado do ciclo de ajuste, que 
ainda tem impactos a serem 
observados.

Desde o início do processo 
de aperto monetário, a Selic 

já subiu 11,25 pontos porcen-
tuais, a alta mais forte des-
de 1999.

O BC ainda repetiu que 
poderão ser feitos ajustes nos 
passos futuros para assegu-
rar a convergência da infla-
ção às metas, e a depender da 
evolução do balanço de riscos, 
da atividade econômica e das 
projeções e expectativas de 
inflação para o horizonte re-
levante de política monetária.

O Copom também voltou 
a dizer que é apropriado que 
o ciclo de aperto monetário 
“continue avançando signi-
ficativamente em território 
ainda mais contracionista”, 
diante de suas projeções de 
inflação e com o risco de de-
sancoragem das expectativas 
para prazos mais longos.

Incertezas fiscais podem trazer risco 
de alta da inflação, informa Copom

ciclo monetário

O Produto Interno Bruto 
(PIB) do agronegócio brasi-
leiro cedeu 0,8% no primeiro 
trimestre deste ano, apontou 
o Centro de Estudos Avança-
dos em Economia Aplicada 
(Cepea/Esalq-USP), que cal-
cula o indicador juntamente 
com a Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil 
(CNA). Segundo pesquisado-
res do Cepea, a queda foi re-
gistrada tanto no setor agríco-
la (-0,75%) quanto no pecuário 
(-0,96%). “Ela esteve atrelada, 
em grande medida, à forte 
alta dos custos com insumos 
na agropecuária e também na 
agroindústria”, informa o Ce-
pea, em nota.

Entre os segmentos do 
agronegócio, apenas o de in-
sumos cresceu no primeiro 
trimestre (9,61%). Pesquisa-
dores do Cepea indicam que 
esse desempenho foi impul-
sionado sobretudo pela va-
lorização dos insumos agrí-
colas, como fertilizantes, 
defensivos e máquinas - o que 
se reflete na pressão de cus-

tos sobre a agricultura, como 
mencionado.

Dentro da porteira, na 
agricultura, a queda do PIB 
(-4,22%) no trimestre se deve 
à intensa elevação dos custos 
com fertilizantes, defensivos, 
combustíveis, sementes e ou-
tros. “A queda só não foi mais 
intensa porque também se es-
tima crescimento do fatura-
mento agrícola no ano, refle-
xo da expansão esperada das 
safras, com destaque para mi-
lho e café, e da alta dos preços 
reais dos produtos agrícolas, 
sobretudo do café, a madeira, 
o tomate, a mandioca, a cana 
e o algodão”, ressalta o centro 
de estudos.

Segmento primário
Já no segmento primário 

pecuário, o PIB cresceu 1,18% 
no trimestre - isso porque, 
espera-se leve alta do fatu-
ramento anual, e os custos 
apresentaram uma leve que-
da frente ao primeiro trimes-
tre de 2021, devido ao pata-
mar expressivamente elevado 
alcançado naquele período. A 
estagnação do faturamento 
pecuário, por sua vez, decor-
re dos movimentos divergen-
tes entre as atividades que o 
compõe: os preços subiram na 
comparação trimestral para 
bovinos, aves de corte, ovos e 
leite, mais caíram expressiva-
mente para suínos; já a produ-
ção aumentou para bovinos e 
aves, mas reduziu para leite, 
ovos e suínos.

O PIB do seg mento 
agroindustrial do agronegó-
cio também teve queda mo-

desta, de 0,43% no primeiro 
trimestre de 2022, com redu-
ção para a agroindústria de 
base agrícola (0,1%) e pecuá-
ria (1,89%). Assim como den-
tro da porteira, a queda do 
PIB refletiu o aumento dos 
custos industriais a taxa supe-
rior à do crescimento espera-
do para o faturamento. Além 
dos maiores preços das ma-
térias-primas agropecuárias, 
outros custos também subi-
ram, como os de energia e lo-
gísticos, ao passo que a ainda 
enfraquecida demanda do-
méstica dificulta o repasse 
desses custos aos preços ao 
consumidor.

Por fim, o PIB dos agros-
serviços também recuou, 
1,51%, devido à dinâmica dos 
segmentos a montante. Con-
siderando-se esse desempe-
nho e o comportamento do 
PIB brasileiro no período, es-
tima-se que a participação do 
setor na economia fique em 
por volta de 26,24% em 2022, 
pouco abaixo dos 27,6% regis-
trados em 2021.

PIB do agronegócio recua 0,8% no 
1o trimestre, aponta Cepea/CNA

em queda

Agência Estado

n 

Entre os 
segmentos, 
apenas o 
de insumos 
cresceu no 
primeiro 
trimestre 
(9,61%)

Altas
Além dos maiores 

preços das matérias-
primas agropecuárias, 
outros custos também 
subiram, como os de 
energia e logísticos

Thaís Barcellos e  
Célia Froufe 
Agência Estado

Ainda segundo o docu-
mento divulgado ontem, a 
estratégia de convergência 
ao redor da meta da infla-
ção exige uma taxa de juros 
mais contracionista do que o 
utilizado no cenário de refe-
rência por todo o horizonte 
relevante.

O uso da expressão “ao 
redor da meta” foi acresci-
do pelo Copom no comu-
nicado da semana passada 
e, de acordo com economis-
tas, foi um dos destaques do 
documento.

“O Comitê avalia, com 
base nas projeções utiliza-
das e seu balanço de riscos, 
que a estratégia requerida 

para trazer a inflação proje-
tada em 4% para o redor da 
meta no horizonte relevan-
te conjuga, de um lado, taxa 
de juros terminal acima da 
utilizada no cenário de re-
ferência e, de outro, manu-
tenção da taxa de juros em 
território significativamen-
te contracionista por um pe-
ríodo mais prolongado que o 
utilizado no cenário de refe-
rência”, trouxeram os mem-
bros do colegiado na ata des-
ta quarta.

Especificamente sobre a 
reunião da semana passada, 
o Copom concluiu que um 
novo ajuste de 0,5 ponto por-
centual era apropriado frente 

a um ambiente de elevada in-
certeza e o estágio significa-
tivamente contracionista da 
política monetária. O comi-
tê considerou as defasagens 
do processo, salientando que 
ele deve impactar a economia 
mais fortemente a partir do 
segundo semestre deste ano.

No início da discussão, o 
colegiado avaliou o ciclo de 
ajuste feito até aquela reu-
nião. Ainda assim, o Comi-
tê notou que ocorreu dete-
rioração tanto na dinâmica 
inflacionária de curto pra-
zo quanto em suas proje-
ções mais longas, ainda que 
o cenário esteja “cercado de 
incerteza”.

Estratégias para convergência



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 22 de junho de 2022    19EDIÇÃO: J. N. Ângelo
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

Diversidade

Inspirada nas atividades 
extensionistas do Programa 
Matutando Solos e Agroeco-
logia, a estudante do curso 
de Engenharia de Biossiste-
mas do Centro de Desenvol-
vimento Sustentável do Se-
miárido da UFCG, Bárbara 
Brena Ferreira Ayres, teve o 
artigo “A mídia de radiodifu-
são na divulgação das práti-
cas de conservação e valori-
zação do capital natural do 
Semiárido: estudo de caso”, 
classificado no Prêmio da 6ª 
Expedição do Semiárido.

O Programa Matutan-
do Solos e Agroecologia é o 
único nessa modalidade na 
UFCG, que dialoga com agri-
cultores sobre a importância 
do cuidado com o solo, a ado-
ção das práticas conserva-
cionistas, a agroecologia e a 
valorização do capital natu-

ral do Semiárido. A ação ex-
tensionista já tem 10 anos de 
atuação numa parceria de ex-
celência com a Rádio Cida-
de de Sumé (95 FM) e é apre-
sentado por estudantes do 
Programa de Ações Susten-
táveis para o Cariri – PAS-
CAR, na proposta da educo-
municação.

O artigo, orientado pela 
professora Adriana de Fá-
tima Meira Vital (UFCG/
CDSA), enfatiza a relevân-
cia do rádio como uma das 
tecnologias de informação 
mais populares no mundo, 
especialmente na zona rural. 

“Importante lembrar que 
quando integrada com ou-
tras ferramentas de comu-
nicação, tais como as redes 
sociais, o rádio pode servir 
como uma plataforma bidi-
recional para o diálogo sobre 

temas que interessam aos ou-
vintes e internautas, além de 
ter o potencial de ajudar a li-
gar o povo do campo à espe-
cialistas técnicos, decisores 
políticos, outros agriculto-
res, extensionistas e consu-
midores”, disse a professora.

Sobre o prêmio
O Prêmio Expedição do 

Semiárido é fruto de uma 
parceria entre a Universida-
de Federal de Campina Gran-
de (UFCG), através do Pro-
grama de Estudos e Ações 
para o Semiárido (PEASA), 
Museu Interativo do Semiá-
rido (MISA) e a Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Extensão da 
UFCG, o Instituto Nacional 
do Semiárido (INSA/MCTI), 
a Fundação Parque Tecnoló-
gico da Paraíba (PaqTcPB), o 
Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empre-
sas (SEBRAE) e o Instituto 
Lynaldo Cavalcanti e obje-
tiva estimular a experiência 
de contato e troca de conhe-
cimentos sobre aspectos am-
bientais, sociais, antropoló-
gicos, históricos, econômicos 
e culturais em diferentes mu-
nicípios da região do Semiá-
rido.

Além de receber certifica-
do, a estudante participará 
da viagem de expedição que 
percorrerá cidades dos es-
tados da Paraíba, Rio Gran-
de do Norte e Pernambuco. 
“O resultado foi uma grata 
surpresa e estou muito fe-
liz. Essa expedição será uma 
oportunidade extraordiná-
ria e certamente um grande 
diferencial para minha for-
mação”, analisa a estudante 
premiada.

A Associação Brasileira 
de Juristas pela Democracia 
(ABJD) e a Marcha Mundial 
de Mulheres pediram ontem 
ao Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) o afastamento da 
juíza Joana Ribeiro Zimmer, 
que impediu uma menina de 
11 anos de fazer um aborto le-
gal após ter sido estuprada, 
no estado de Santa Catarina.

As entidades afirmam 
que a magistrada incorreu 
em “abuso institucional”. “O 
que se visualizou no episódio 
foi todo o poder e aparato es-
tatal voltando-se contra uma 
criança de dez anos”, diz um 
trecho da representação.

O CNJ já abriu um proce-
dimento administrativo dis-
ciplinar para apurar a con-

Entidades pedem afastamento da magistrada que impediu criança de interromper uma gravidez decorrente de estupro

Juíza e promotora sob investigação
aborto legal

Rayssa Motta 
Agência Estado

duta da juíza Joana Zimmer, 
porém as entidades alegam 
que a punição não pode es-
perar a conclusão do proces-
so administrativo e deve ser 
imediato.

A Corregedoria do Tribu-
nal de Santa Catarina tam-
bém analisa se houve desvio. 
E a seccional da Ordem dos 
Advogados do Brasil em San-
ta Catarina (OAB-SC) disse 
que vai acompanhar o pro-
cesso e seus desdobramentos, 
“com o intuito de que a vítima 
receba amparo integral”.

“Estamos buscando junto 
aos órgãos e instituições com 
atuação no caso todas as in-
formações necessárias para, 
de forma incondicional, res-
guardarmos e garantirmos 
proteção integral à vida da 
menina gestante”, diz a nota.

Promotora
A promotora do Ministério 

Público de Santa Catarina, Mi-
rela Dutra Alberton, respon-
sável  pelo caso, já está sendo 
alvo de uma reclamação dis-
ciplinar instaurada pelo Con-
selho Nacional do Ministério 
Público (CNMP), por determi-
nação do corregedor nacional 
do Ministério Público, conse-
lheiro Oswaldo D’Albuquer-
que. O procedimento vai tra-
mitar em sigilo por envolver 
vítima menor de idade.

A Corregedoria do Minis-
tério Público de Santa Catari-
na (MP-SC) também investiga 
o caso internamente. Em um 
primeiro momento, o Minis-
tério Público de Santa Catari-
na disse que, ao tomar conhe-
cimento do caso, a promotora 
acionou a Justiça para garan-
tir que a menina pudesse fa-

zer a interrupção assistida da 
gestação. O órgão também 
afirmou que Mirela pediu o 
acolhimento provisório da 
criança em um abrigo para 
evitar novos abusos e negou 
que a medida tenha sido mo-
tivada por uma tentativa de 
impedir o aborto.

“Esse pedido não foi rea-
lizado em razão da gravidez, 
mas sim com o único objetivo 
de colocá-la a salvo de possí-
veis novos abusos, principal-
mente enquanto não finali-
zada a investigação criminal 
que poderia indicar se o es-
tupro ocorreu ou não no am-
biente familiar”, diz a mani-
festação.

O MP mudou de posicio-
namento e decidiu abrir uma 
investigação disciplinar de-
pois que os sites Intercept e 
Portal Catarina divulgaram o 

trecho de uma audiência com 
a menina. A promotora diz 
à criança para manter “mais 
uma ou duas semanas ape-
nas a tua barriga” para não 
“ver ele (o feto) morrendo e 
agonizando”.

Juíza promovida
Durante o dia de ontem, 

repercutiu a informação de 
que a juíza - que decidiu con-
tra o aborto após uma audiên-
cia em que chegou a pergun-
tar à menina se ela “suportaria 
ficar mais um pouquinho com 
o bebê” na barriga - havia dei-
xado o caso após ser promovi-
da e transferida de cidade. A 
promoção foi confirmada no 
último dia 15 - antes, portan-
to, da repercussão do caso - e 
desde a última sexta-feira (17), 
ela não faz mais parte da co-
marca de Tijucas.

Artigo de estudante da UFCG é selecionado para prêmio
expedição do Semiárido

Nos anos de 2012 e 2014, 
integrantes do PASCAR tam-
bém foram selecionados na 
premiação, com artigos que 
evidenciam o compromis-
so do Grupo de Pesquisa em 
Educação em Solos na dis-

seminação de ações de con-
servação e valorização dos 
recursos naturais do bioma 
Caatinga, ampliando hori-
zontes de diálogo sobre as 
potencialidades do capital 
natural do Semiárido.

Recusa
A criança chegou ao 

Hospital Universitário 
Professor Polydoro 

Ernani de São Thiago, da 
UFSC, com 22 semanas 
de gestação, e a equipe 

médica se recusou a 
fazer o aborto legal

Importunação sexual, vio-
lência doméstica e feminicí-
dio. Esses tipos de violência 
que afligem as mulheres e têm 
aumentado numa proporção 
alarmante, se transformando 
em uma “guerra social”, defini-
tivamente entrou na agenda de 
debates da Universidade Esta-
dual da Paraíba (UEPB). A Ins-
tituição, por meio do Observa-
tório do Feminicídio Bríggida 
Lourenço, tem atuado forte-
mente no combate a todo o tipo 
de violência e que tem como 
grau máximo, o feminicídio.

Como forma de ajudar as 
mulheres no enfrentamento 
a essa onda de violência e a se 
defenderem de toda a forma 
de agressão, o Observatório 
lançou oficialmente na manhã 
de ontem, no auditório da Cen-
tral de Integração Acadêmica 
Paulo Freire, a Campanha “As 
mulheres querem Viver”.

Com slogan “Sem violên-
cia doméstica, sem impor-
tunação sexual, e sem femi-
nicídio”, a campanha visa 
produzir nas mulheres da 
Universidade, bem como nos 

homens, uma consciência de 
valorização da vida e banir 
todo o tipo de violência, seja 
física, sexual, ou psicológica. 
A iniciativa chama atenção 
das mulheres para denuncia-
rem as práticas de violência e 
para recorrer à rede de aten-
dimento proteção existente 
na cidade.

Durante o lançamento da 
campanha, professores, ad-
vogadas e militantes da causa 
das mulheres alertaram para 
alguns dados assustadores. 
Em Campina, por exemplo, 

de acordo com números apre-
sentados, mais de 700 mulhe-
res já foram atendidas pelo 
Centro Estadual de Referên-
cia da Mulher Fátima Lopes, 
somente este ano. A atividade 
relembrou o dia 19 de junho, 
em alusão ao Dia Estadual de 
Combate ao Feminicídio na 
Paraíba (Lei nº 11.166/2018), 
em memória da professora da 
UEPB, Bríggida Rosely Lou-
renço, que foi vítima de femi-
nicídio cometido pelo seu ex-
companheiro por não aceitar 
o fim do relacionamento.

Observatório do Feminicídio lança campanha
violência contra a mulher

Foto: Divulgação/UEPB

O lançamento oficial da Campanha “As mulheres querem Viver” foi ontem, no auditório da Central de Integração Acadêmica Paulo Freire

Alguns portais de notí-
cias revelaram que a Justiça 
de Santa Catarina determi-
nou que a menina deixas-
se o abrigo onde estava aco-
lhida há mais de um mês. A 
informação foi confirmada  
pela assessoria do Tribunal 
de Justiça de Santa Catarina e 
pela advogada da família da 
criança, Daniela Felix.

A defensora informou 
que aguarda a notificação 
sobre o desacolhimento na 
Vara de Infância da Comar-
ca de Tijucas, e a intenção 
é dar encaminhamento ao 
aborto legal. Segundo ela, 
já há uma decisão na Justi-
ça autorizando a interrup-
ção da gravidez da menina

O caso
A criança chegou ao 

Hospital Universitário Pro-
fessor Polydoro Ernani de 
São Thiago, da Universida-
de Federal de Santa Cata-
rina (UFSC), com 22 sema-
nas de gestação. A equipe 
médica se recusou a fazer 
o aborto, embora o procedi-
mento tenha previsão legal 
e os hospitais não precisem 
de autorização judicial para 
realizá-lo.

Com a judicialização do 
caso, a juíza mandou a me-
nina para um abrigo, impe-
dindo que ela fosse subme-

tida ao procedimento, como 
deseja a família. A justificati-
va foi a de que a medida ser-
viria para proteger a crian-
ça, porque há indícios de que 
os abusos ocorriam em casa, 
mas, em sua decisão, Joana 
disse que havia “risco” que 
a “mãe efetue algum proce-
dimento para operar a morte 
do bebê”. No despacho, Joa-
na Ribeiro Zimmer defen-
deu a continuidade da gesta-
ção e citou que o aborto deve 
ser realizado até 22 semanas 
de gravidez.

O caso foi revelado pelos 
sites Portal Catarinas e The 
Intercept Brasil. As repor-
tagens também mostraram 
trechos da audiência com a 
criança. A magistrada ten-
ta induzir a menina a man-
ter o bebê.

“Quanto tempo que você 
aceitaria ficar com o bebê 
na tua barriga para a gente 
acabar de formar ele, dar os 
medicamentos para o pul-
mãozinho dele ficar madu-
ro para a gente poder fazer 
a retirada para outra pessoa 
cuidar?”, perguntou a juíza. 
A menina responde: “Eu não 
sei”. A juíza, porém, insiste: 
“Se a tua saúde suportasse [a 
gestação], tu suportaria ficar 
mais um pouquinho com o 
bebê? Mais duas ou três se-
manas?”.

Vítima poderá sair do abrigo
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São João
com fogueira ,
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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.

O governador da Paraí-
ba João Azevêdo inaugu-
rou ontem a Casa de Acolhi-
da LGBTQIAP+ da Paraíba 
– Cris Nagô, no bairro de 
Tambauzinho, em João Pes-
soa. O serviço, coordenado 
pela Secretaria de Estado 
da Mulher e da Diversida-
de Humana (Semdh-PB) irá 
atender à população LGB-
TQIAP+ dos 18 aos 59 anos 
em situação de rua, abando-
no familiar e em situação de 
violência. 

De acordo com a secretá-
ria da Mulher e da Diversi-
dade Humana, Lídia Moura, 
a Casa de Acolhida LGBT-
QIAP+ da Paraíba tem ca-
pacidade de acolher provi-
soriamente até 25 pessoas 
simultaneamente durante 
um período de até 120 dias. 
“Como há rotatividade na 
maneira com que nossas as-
sistentes sociais vão reinse-
rindo essas pessoas em ou-
tros arranjos sociais, é um 
número considerável porque 
em um mês podemos aten-
der muitas pessoas”, explica. 

O espaço irá funcionar na 
Rua Evaldo Wanderley, 884, 
no bairro de Tambauzinho, 
na capital. Os casos serão 
encaminhados após atendi-
mento nos Centros de Refe-
rências dos Direitos de LGB-
TQIAP+ e Enfrentamento à 
LGBTQIAP+fobia de João 
Pessoa e Campina Grande. 

Novo espaço tem capacidade para acolher, provisoriamente, 25 pessoas simultaneamente por 120 dias

Estado entrega casa de acolhida em JP
população lGBTQIap+

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Fotos: Roberto Guedes

“É um lugar 
aconchegante 
para uma 
acolhida de lar, 
haja vista que 
muitas destas 
pessoas são 
expulsas de 
casa, estão em 
situação de rua 
ou de violência

Lídia Moura

João Azevêdo destaca a inauguração da casa e afirma que é a continuidade das políticas públicas voltadas à população LGBTQIAP+ da PB

“É uma casa que vai tra-
zer para essa população tão 
excluída em seus direitos, 
dignidade e cidadania. É 
um lugar aconchegante para 
uma acolhida de lar, haja vis-
ta que muitas destas pessoas 
são expulsas de casa, estão 
em situação de rua ou de vio-
lência. Então, essa casa vai 
acolher de uma maneira con-
fortável, mas ao mesmo tem-
po assegurando seus direi-
tos”, comentou. 

A casa conta com profis-
sionais de enfermagem, psi-
cologia, serviço social, as-
sessoria jurídica, assistência 
pedagógica e educação so-
cial. Sobre isso, a secretária 
reforça que o atendimento 
das demandas da população 
LGBTQIAP+ é interdiscipli-
nar e integral, pois contempla 
a articulação com outros ser-
viços estaduais disponíveis 
conforme as necessidades de 
cada indivíduo acolhido. 

“Iremos ofertar um servi-
ço qualificado na medida em 
que teremos psicólogos, as-
sistentes sociais, advogados, 
equipes de enfermagem, pe-
dagogos que irão inserir es-
sas pessoas não só nos direi-
tos sociais que elas têm, mas 
também no acesso a riqueza 
e renda”, detalhou a repre-
sentante da Semdh.

A solenidade teve início às 
10h30 com a presença de  par-
lamentares, o vice-prefeito de 

João Pessoa, Léo Bezerra, se-
cretários de governo, além de 
representantes do Movimen-
to LGBT da Paraíba, entidades 
de Direitos Humanos e órgãos 
governamentais parceiros.

João Azevêdo 
Durante o evento, o gover-

nador João Azevêdo come-
morou a inauguração da casa 
de acolhida e afirmou que é 
a continuidade das políticas 
públicas voltadas à popula-

ção LGBTQIAP+ da Paraíba. 
“Essa ação tão importante da 
Secretaria da Mulher e da Di-
versidade Humana faz parte 
da rede de proteção que que-
remos oferecer a toda a socie-
dade paraibana. Uma casa é 
o lugar que alguém terá para 
retornar e essa comunidade 
que não tinha para onde vol-
tar, agora tem. Esse será o am-
biente de proteção e cuidado 
disponível para esta popula-
ção”,  declarou.

O serviço é uma antiga 
reivindicação do movimen-
to LGBTQIAP+ da Paraíba e 
será o primeiro espaço im-
plantado no Estado como 
serviço essencial e de alta 
complexidade, coordenado 
pela Semdh. 

Sobre isso, o gerente de 
Direitos LGBT da Semdh 
Fernando Luiz ressalta que 
no Brasil existem 12 casas 
de acolhida para a popula-
ção LGBTQIAP+, mas são 
todas de Organizações não 
governamentais (Ongs), da 
sociedade civil, mantidas 
com o apoio de governos 
municipais ou estaduais. E 
a “Cris Nagô” é um espaço 
totalmente paraibano, cria-
do com recursos do Tesou-
ro estadual.

“É uma alegria imen-
sa para o estado da Paraí-
ba ter a oportunidade de 
inaugurar a primeira casa 
de acolhida para a popula-
ção LGBTQIAP+ 100% pú-
blica destinada a atender 
este público em situação de 

rua, abandono familiar e 
em situação de violência do-
méstica”.

O gerente afirma que 
caso algum cidadão tenha 
conhecimento de que uma 
pessoa LGBT esteja nos cri-
térios para ser recebida na 
casa, pode levá-la para os 
Centros de Referência em 
João Pessoa e Campina 
Grande que farão uma tria-
gem e outros procedimen-
tos necessários para que 
esta seja encaminhada ao 
acolhimento. 

“As pessoas LGBT po-
dem ser de qualquer cidade 
paraibana, pois a Rede Esta-
dual de combate a LGBTfo-
bia inclui prefeituras, coor-
denações de Creas e Cras. 
E as demandas automatica-
mente serão encaminhadas 
para o Centro de Referência 
mais próximo e essa pessoa 
é trazida para ser abrigada 
em João Pessoa, caso seja 
do interesse dela e ela não 
tenha apoio na sua cidade”, 
esclareceu Fernando Luiz. 

Sobre Cris Nagô
Cris Nagô foi contra-

mestra do Grupo Capoeira 
Nagô, da cidade de Campi-
na Grande e foi uma refe-
rência da capoeira feminina 
da Paraíba, se destacando 
em uma atividade pratica-
da majoritariamente por ho-
mens, em especial na déca-
da de 1990.

Naquele período, a pre-
sença feminina nas rodas 
de capoeira era pequena 
e Cris Nagô tornou-se um 
exemplo para outras mu-
lheres nesta arte.  Ela par-
ticipou da primeira roda 
feminina de capoeira rea-
lizada no Ponto de Cem 
Réis, em João Pessoa, jun-
to com a mestra Malu e 
as contramestras Lucia-
na, Fabrícia, Silvia Sorri-
so e outras. 

Cris Nagô sempre lu-
tou pela presença e o prota-
gonismo da mulher na Ca-
poeira. Ela foi assassinada 
de forma brutal no dia 1o de 
fevereiro de 2020.

Serviço essencial e de qualidade

Fernando Luiz é o gerente de Direitos LGBT da Semdh-PB
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A diretoria do Botafogo agiu 
rápido e já anunciou o novo téc-
nico que vai substituir Gerson 
Gusmão. Ele deixou o clube, na 
última segunda-feira à noite, 
após receber uma proposta do 
clube do Remo do Pará. Trata-se 
de um velho conhecido do torce-
dor do Belo, Itamar Schülle, que 
estava no Concórdia de Santa 
Catarina e que já teve uma pas-
sagem vitoriosa pela Maravilha 
do Contorno, nos anos de 2016 
e 2017. Ele tem chegada previs-
ta para hoje, em João Pessoa, e já 
vai estrear no próximo domin-
go, às 16h, contra o líder da Sé-
rie C, o Mirassol de São Paulo, 
no Almeidão.

O presidente do Botafogo. Ale-
xandre Cavalcanti, se disse mui-
to surpreso com a saída de Ger-
son Gusmão, de forma repentina, 
e sem sequer discutir o assunto 
com a direção do clube. “Ele trei-
nou o time normalmente na se-
gunda-feira e depois disso apenas 
ligou para o nosso diretor executi-
vo, Sales Neto, comunicando que 
já tinha aceitado uma proposta do 
Remo, o que nos deixou sem con-
dições de sequer oferecer uma 
contraproposta. Ele não chegou 
nem a conversar comigo. Rapida-
mente, nos reunimos em busca de 
um nome que pudesse dar con-
tinuidade ao trabalho que vinha 
sendo bem feito”, afirmou.

De acordo com o presiden-
te, Itamar Schülle foi o primeiro 
nome da lista de treinadores que 
o clube discutiu em reunião da 

direção de futebol, porque tem 
um perfil desejado pelo Botafogo.

“De imediato, nós pensamos 
no nome de Itamar, por vários 
motivos: tem um perfil técnico, 
de vestiário, e de trabalho, que nós 
admiramos. Ele conhece a nossa 
realidade, está dentro do que po-
demos pagar, conhece a cidade, a 
torcida, o clube, e gosta muito do 

Botafogo. Além do mais, não esta-
va empregado em nenhum clube 
da Série C, porque usamos a éti-
ca para contratar um profissional, 
ao contrário do que o Remo fez co-
nosco, sem ao menos nos consul-
tar. Aliás, o time paraense virou 
uma espécie de filial do Botafogo, 
levando um ex-zagueiro, um meia 
e agora a comissão técnica inteira. 

Eles têm dinheiro e podem com-
prar tudo, menos o amor dos que 
fazem o clube e sua apaixonada 
torcida”, completou o presidente, 
bastante aborrecido com a atitude 
da direção do Remo e do próprio 
treinador, que aceitou a proposta 
sem ao menos discutir o assunto 
com ele, saindo literalmente pela 
porta dos fundos.

De acordo com a direção do 
Belo, a negociação com o novo 
técnico não foi muito demorada. 
Ele gosta muito do clube e acei-
tou logo o desafio de dirigir o 
time pela segunda vez. “ A nossa 
conversa foi muito boa e ele mos-
trou-se muito feliz em voltar a tra-
balhar no Botafogo. Disse que já 
conhece boa parte dos jogadores 
e que será um desafio importante 
para a sua carreira. Itamar chegou 
inclusive a dizer que estava vindo 
para conseguir o acesso, que  por 
muito pouco, não conseguiu em 
2016”, disse Alexandre.

Contratações
Por causa do estilo parecido 

de jogo, a diretoria do Botafogo 
acredita que Itamar não terá mui-
tas dificuldades em dar sequência 
ao trabalho que vinha sendo feito 
por Gerson Gusmão e em relação 
a contratações, o clube ainda con-
tinua no mercado. 

“Itamar não falou em contra-
tações neste primeiro contato. Ele 
já conhece boa parte dos jogado-
res e sabe o grupo que temos. Po-
rém, o clube já estava no mercado 
tentando reforços pontuais e agora 
vai se reunir com o treinador, ain-
da nesta quarta-feira, para discutir 
o assunto. ”, concluiu o presidente.

Técnico Itamar Schülle está de volta ao Botafogo, após cinco anos, e chega hoje para iniciar o trabalho

Fotos: Evandro Pereira

Diretor do Belo, Alexandre Cavalcanti (ao lado) explicou a saída inesperada de Gusmão e a contratação imediata de Schülle 

Sai Gusmão, 
chega Itamar

Botafogo

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

“Itamar não falou em 
contratações neste 
primeiro contato. 
Ele já conhece boa 
parte dos jogadores 
e sabe o grupo que 
temos, mas o clube 
já está no mercado 
buscando reforços

Alexandre Cavalcanti

A escolha da diretoria do Bo-
tafogo pelo técnico Itamar Schül-
le não foi por acaso. O treinador 
conhece bem o clube e a cidade, 
já que dirigiu o time nos anos de 
2016 e 2017. Em 2016, ele chegou 
à segunda fase da Série C e per-
deu a vaga para o acesso, ao ser 
derrotado pelo Boa Esportes, por 
1 a 0, com um gol no último mi-
nuto da partida. No ano seguin-
te, o treinador levou o Belo a con-
quistar o título paraibano.

Além da boa passagem pelo 
clube, outro aspecto que foi leva-
do em conta pela diretoria para 
a escolha do substituto de Ger-
son Gusmão, diz respeito ao es-
tilo de jogo muito parecido en-
tre os dois treinadores. Itamar 
também é da escola sulista, de 
um futebol de pegada, e quase 
sempre joga de forma reativa, 
conseguindo somar bons pon-

tos, quando atua principalmen-
te fora de casa. Um detalhe inte-
ressante é que Gerson Gusmão 
já foi auxiliar técnico de Itamar 
no Operário do Paraná. Itamar 
já trabalhou também com vá-
rios jogadores que hoje estão no 
grupo do Botafogo, como o vo-
lante Tinga e os zagueiros Wil-
liam Alves e Leandro Camilo. O 
treinador vinha acompanhando 
a campanha do clube na Série 
C. Itamar tem hoje 55 anos e seu 
último clube foi o Concórdia de 
Santa Catarina. Ele já teve pas-
sagens recentemente pelo Pay-
sandu, Criciúma, Santa Cruz, 
Vila Nova, ABC e Cuiabá. Em 
seu currículo, ele coleciona títu-
los paraenses, potiguar e mato-
grossense, além do paraibano.

Na temporada 2016, quando 
chegou ao Botafogo, o treinador 
dirigiu a equipe em 34 jogos, con-
seguindo 12 vitórias. Em 2017, ele 
obteve 21 vitórias em 41 jogos 
disputados. Agora, Itamar pega 
a equipe na quarta colocação da 
Série C, com 20 pontos, três ape-
nas a menos do que o líder e pró-
ximo adversário, o Mirassol.

A apresentação do técnico 
Itamar ao grupo de jogadores 
será hoje, quando ele já dará iní-
cio à preparação para a estreia, 
domingo, às 16h, no Almeidão, 
contra o time paulista. Além 
do treinador, a comissão técni-
ca será composta pelo auxiliar 
Lucas Izoton e pelo preparador 
físico Gamarra.

Um velho conhecido do Belo
Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

n 

O novo 
técnico 
conhece bem 
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cidade, já que 
dirigiu o Belo 
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2016 e 2017
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A Paraíba conheceu no 
último sábado, 18, as esco-
las campeãs nas modalida-
des coletivas dos Jogos Es-
colares e Paraescolares 2022 
categoria 15 a 17 anos. As 
equipes de vôlei, basquete, 
handebol e futsal garanti-
ram a participação nos Jo-
gos Escolares da Juventu-
de, marcados para o mês 
de setembro, na cidade de 
Aracaju, em Sergipe. Em 
agosto, será a vez da etapa 
estadual na categoria de 12 
a 14 anos, onde os vence-
dores garantirão vaga para 
os Jogos Escolares Brasilei-
ros (JEBs) que acontecem 
em novembro, no Rio de 
Janeiro.

“Foi uma grande con-
quista o Governo do Estado 
ter realizado já a etapa esta-
dual de 15 a 17 anos desses 
Jogos Escolares e Paraesco-
lares. Em agosto será a vez 
da categoria de 12 a 14 anos 
e nossa equipe continua-
rá dando o máximo para 
que tudo continue saindo 
da melhor forma possível 
e nossos atletas satisfeitos 
com o desporto escolar pa-
raibano”, comentou José 
Hugo, coordenador-geral 
dos jogos.

Na etapa estadual encer-
rada no último sábado, 18, 
destaque para a Escola Es-
tadual Cidadã Integral Téc-
nica Monsenhor José Sin-
frônio de Assis Filho, da 
cidade de Itaporanga.  A re-
presentante da 7a Região de 
Ensino sagrou-se campeã 
no handebol masculino. Já 
no feminino quem levou a 
melhor foi o Motiva, de João 
Pessoa. Também é da capi-
tal,  que integra a 1a Região, 
a equipe do Interactivo que 
vai representar o basquete 
masculino na nacional. 

Garantiram ainda vaga 
para os Jogos Escolares da 
Juventude o Colégio IE, 
campeão no vôlei Femini-
no e no Futsal Masculino,  
e o Conecta Colégio e Cur-
so com o voleibol Masculi-
no. A Escola Jaime Caetano, 
de Bayeux, ficou com o pri-
meiro lugar no futsal femi-
nino e a Escola Municipal 
João Alves, do município de 
Caiçara, representante da 3a 
Região de Ensino, ganhou 
no Basquete Feminino.

As competições foram 
realizadas na vila Olímpi-
ca Parahyba, Funad, Cen-
tro de Ensino da Polícia Mi-
litar, Colégio Interactivo e 
Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB). O even-
to é uma realização do Go-
verno do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado da 
Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel), com apoio da Secre-
taria de Estado da Educa-
ção e da Ciência e Tecnolo-
gia (SEECT).

“O Governo do Estado 
fez sua parte arcando com 
todas as despesas nessa eta-
pa estadual, inserindo atle-
tas e técnicos oriundos do 
interior em hotéis na orla 
de João Pessoa com direi-
to às refeições e o transpor-
te. Fazer com que o espor-
te fique mais dinâmico é 
uma das metas da gestão, 
que está totalmente voltada 
para essa meta”, completou 
o secretário da Juventude, 
Esporte e Lazer, Zezinho 
Botafogo.

Equipes garantem vagas nas disputas dos Jogos da Juventude, em Aracaju, no basquete, vôlei, handebol e futsal

Definidos os campeões de 15 a 17 anos 
competições escolares

A saída do técnico Gerson Gusmão pelas portas 
do fundo intrigou os botafoguenses e, com 
justíssima razão, afinal ninguém esperava tal 

atitude diante do respeito que se tinha pelo excelente 
trabalho desenvolvido no Campeonato Brasileiro 
da Série C. Mas, o assédio de técnicos na pátria das 
chuteiras é um movimento natural e sempre acontece 
quando um time não vai bem numa competição, 
forçando a direção pela troca de comando. Então, 
começa uma caçada pelo substituto e o primeiro 
critério adotado para a escolha é sobre o perfil desse 
profissional. Tem de ser vencedor. No caso em tela, o 
treinador do Botafogo era o mais indicado e logo se fez 
a proposta tentadora, segundo se comentou. O tiro foi 
certeiro. Seduziu Gusmão e seu staff. Esse roteiro foi 
seguido à risca pela diretoria do Clube do Remo que, 
no final de semana, havia demitido Paulo Bonamigo 
após derrota, em casa, para o Altos. 
A diretoria do Belo até acreditava no cumprimento 
do contrato e não via motivo algum para um distrato 
diante do bom ambiente. Ledo engano. Gusmão já 
tinha dado sinal verde ao time paraense por melhor 
salário. Confirmada a saída, Gusmão virou a “geni” 
de Chico Buarque ou o Judas que traíu Cristo, tal a 
revolta na mídia social pela torcida do Belo. 
Na verdade, a ética profissional não é o forte dos 
nossos técnicos. Quando assediados se preocupam 
mais com o salário que as condições de trabalho 
oferecidas. É a chance de melhorar a conta bancária, 
mesmo sabendo o risco a correr. Dias atrás, todos 
viram a revolta do presidente do Ceará Sporting, 
Robinson de Castro, com a inesperada saída de 
Dorival. “Dorival sei que você saiu por dinheiro e só 
espero que você no Flamengo seja o primeiro técnico a 
rebaixar o clube”, detonou via rede social. 
A situação atual não é diferente. Poucos resistem a 
um assédio quando o dinheiro fala mais forte, embora 
existam profissionais éticos, de palavra, que preferem 
cumprir contratos. É o futebol e não é diferente em 
nenhum canto do Brasil. Basta cair um treinador em 
algum clube, uma rotina quase que diária, para o 
mercado se agitar. 
 
Cadê o apoio?

O Botafogo, através de sua assessoria de 
imprensa, divulgou o público do jogo contra 
o Atlético-CE, na vitória por 2 a 0 e me deixou 
decepcionado com o número: 2.116. Ora, o Botafogo 
faz uma excelente campanha no Campeonato 
Brasileiro da Série C, a sua melhor desde 2014, na 
primeira fase, e o torcedor segue em casa. A diretoria 
tem feito a sua parte, os jogadores mais ainda, mas 
as arquibancadas não batem com o desempenho do 
Belo. Domingo tem Belo de novo no Almeidão, com 
um adversário de melhor qualidade,  o Mirassol. Tá 
na hora da torcida mostrar a força que tem e provar 
que é mesmo a maior da Paraíba. Agora de novo 
técnico, Itamar Schuller, é hora de mostrar apoio na 
caminhada em direção a Série B. 
 
Vem reação?

A fantástica vitória do Campinense, de virada, 
sobre o Confiança, no domingo passado, mostrou 
uma luz no final do túnel para o time se manter na 
primeira divisão. A vitória de 3 a 2 foi na base da raça, 
da determinação, a gente sabe, nunca pelo fato do 
melhor futebol ter voltado. Se tornou importante por 
ser fora de seus domínios, mas o caminho para dar 
tranquilidade é ainda mais tortuoso, afinal o próximo 
jogo será fora de seus domínios contra o São José-
RS. De qualquer forma, um alento para o torcedor 
raposeiro.

Sousa
Depois de sete jogos sem perder, o Sousa surpreen-

deu o seu torcedor ao ser derrotado em casa no último 
final de semana por 2 a 1 para o Icasa. Perdeu uma po-
sição, mas segue firme no G4 com amplas condições de 
se garantir na segunda fase da Série D. Quem segue sem 
vencer é o São Paulo Crystal, na sexta posição, mas ain-
da com chance de dar a volta por cima. Tomara!

E o Flamengo?
Quem te viu e quem te vê! Se antes era temido pelos 

adversários, hoje passou a ser um mero coadjuvante no 
futebol brasileiro e ainda tem gente acreditando na re-
viravolta na temporada pelo futebol que vem pratican-
do. Essas derrotas deixam claro que o problema não é 
somente de técnico, mas sim de alguns jogadores que 
seguem ganhando fortuna e não jogando nada. O torce-
dor estava mal acostumado e agora não aguenta as go-
zações. Tá feia a coisa no Flamengo!

Geraldo 
   Varela

gvarellajp@gmail.com | Editor de Esportes

Gusmão sai pelas
portas do fundo

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

A Escola Estadual Cidadã Integral, da cidade de Itaporanga, foi a campeã no handebol masculino

A Escola Jaime Caetano, da cidade de Bayeux, se destacou e foi a campeã no futsal feminino

Escola Municipal João Alves, do municipio de Caiçara, foi a vencedora no basquete feminino

O Basquete Masculino teve como grande vencedor a equipe do Interactivo, da 1ª região de Ensino
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Seleção de basquete terá 
dois jogos nas eliminatórias

Já classificada para a segunda fase da competição, 
a seleção brasileira masculina de basquete se apresen-
tou, ontem, focada nos dois jogos contra o Uruguai e 
a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, 
a fim de ajustar a equipe e se manter com aproveita-
mento de 100%

O primeiro duelo acontece diante dos uruguaios dia 
30, em Montevidéu, enquanto o outro compromisso vai 
ser contra a Colômbia, em 3 de julho, em Barranquilla. 
A fase de treinamentos da seleção acontece no Paulis-
tano, em São Paulo.

Para os dois jogos, o técnico Gustavo De Conti apos-
ta na manutenção do trabalho. As principais novidades 
na lista são Marcelinho Huertas, que defende o Teneri-
fe, e Rafa Luz, do Bilbao. Esta sequência que a seleção 
vai fazer no exterior repete a última janela das Elimi-
natórias quando o Brasil derrotou Uruguai e Colôm-
bia jogando em Franca, interior do estado de São Paulo.

Curtas
Coleção de carro de CR7
sofre uma grande baixa

Cristiano Ronaldo sofreu uma baixa em sua co-
leção de carros de luxo, ontem. Seu Bugatti Veyron, 
avaliado em cerca de 1,8 milhão de euros (R$ 10 
milhões), se envolveu em um acidente na cidade 
de Mallorca, na Espanha. Segundo o jornal local 
Última Hora, o astro português não estava a bordo 
do veículo, que era conduzido por um funcioná-
rio. De acordo com a publicação, os ocupantes do 
carro saíram ilesos e passam bem, tendo deixado 
o local depois do acidente. Patrulhas da polícia e 
da guarda civil foram acionadas e um responsável 
pelo automóvel compareceu para assumir a res-
ponsabilidade do veículo. Testemunhas disseram 
que o carro trafegava por um cruzamento quando 
o motorista perdeu o controle e bateu na portão de 
entrada de um terreno próximo. 

Manipulação de resultado
agita o futebol no Santos

O presidente do Santos, Andres Rueda, revelou, on-
tem, que demitiu um funcionário do clube acusado de 
tentativa de manipulação de resultado da partida en-
tre o time feminino e o Red Bull Bragantino. O profis-
sional havia entrado em contato com um intermediário 
do clube de Bragança Paulista para acionar uma joga-
dora da equipe e combinar um resultado elástico ainda 
no primeiro tempo. A partida terminou empatada em 
1 a 1, no domingo, na Vila Belmiro, válida pelo Brasi-
leiro feminino. A atleta do Bragantino que foi procura-
da recusou a investida e avisou o clube da tentativa de 
manipulação, cedendo cópias das conversas. O profis-
sional do clube de Bragança foi demitido, assim como 
o funcionário do Santos, que não teve seu nome ou car-
go revelado. O Bragantino é o lanterna da competição 
e já está rebaixado. “Talvez seja a cabeça do iceberg do 
que acontece no nosso futebol. Oficiamos a CBF e co-
locamos provas e prints, com uma passagem inclusive 
do início do jogo”, disse Rueda.

Torcida do Valladolid se
revolta com o “Fenômeno”

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno, sócio majoritário 
do Valladolid, da Espanha, tornou-se alvo de protestos 
dos torcedores em função da alteração no visual do es-
cudo do clube feita nesta segunda-feira, data em que co-
memora 94 anos de existência. Na divulgação do novo 
escudo, a cúpula diretiva alegou que a mudança é “re-
flexo de uma nova era.” O anúncio da alteração já havia 
sido feito por Ronaldo em abril e naquele momento ele 
já foi questionado. Por meio das redes sociais, as críti-
cas consideraram o novo escudo minimalista.

No lançamento da nova marca, a direção do Valla-
dolid argumentou que a mudança teve como base uma 
pesquisa aprofundada que estudou a fundo o passado. 
A alteração visa ainda projetar a identidade do time es-
panhol em relação ao futuro.

Membros da equipe, assim como historiadores e só-
cios-torcedores participaram da iniciativa a fim de com-
preender os elementos que originaram essa mudança. 
Sob o mantra de “respeitar a essência e promover o fu-
turo”, a direção comandou o propósito do nova marca 
Assim, o novo emblema do Valladolid tem inspiração 
no escudo de 1928 e destaca marcas importantes como 
as cores (branco e violeta), chamas e coroa.

Clássicos regionais e tradicionais do futebol brasileiro atraem, hoje, a atenção de torcedores com os jogos de ida

Rola a bola pelas oitavas de final
copa do Brasil

Começam, hoje, as oitavas 
de final da Copa do Brasil de 
2022. São 16 clubes de olho no 
prêmio gordo de R$ 60 mi-
lhões que será dado ao cam-
peão. Como a disputa pelo 
título ainda vai demorar um 
pouco, a vaga nas quartas de 
final vale R$ 3,9 milhões e 
essa premiação motiva ainda 
mais as equipes e jogadores, 
principalmente pelos clássi-
cos desta fase, alguns regio-
nais e outros tradicionais no 
futebol brasileiro. E tem jogos 
para todos os gostos  para o 
torcedor brasileiro, desde os 
clássicos regionais Atlético-
GO x Goiás, Ceará x Fortale-
za, Corinthians x Santos e São 
Paulo x Palmeiras a Atlético
-MG x Flamengo e Cruzeiro 
x Fluminense.

Um desfile sem igual de 
craques por vários estados 
brasileiros. A rodada desta 
quarta-feira será aberta com  
o clássico goiano entre Atléti-
co e Goiás, às 19h, no Estádio 
Antônio Accioly. No retros-
pecto geral, segundo o site 
Futebol de Goyaz, o Goiás 
também leva vantagem so-
bre o Atlético-GO, os clubes 
já duelaram 306 vezes, com 
119 vitórias do clube esme-
raldino, contra 105 dos ru-
bro-negros, em 82 confron-
tos, as equipes ficaram no 
empate. São apenas núme-
ros que não serão levados em 

conta quando a bola rolar. A 
partida de volta será no dia 
13 de julho, no Hailé Pinhei-
ro, em Goiania.

O segundo jogo da noi-
te tem como palco o Está-
dio da Fonte Nova, às 19h30, 
onde o Bahia recebe o Athle-
tico-PR. Os números favore-
cem amplamente ao time pa-
ranaense com 19 vitórias, 10 
empates e 11 derrotas, infor-
mações do site ogol.com.br. 
O Bahia luta para retornar à 
primeira divisão, onde o Fu-
racão se encontra há bastante 
tempo. A volta do confronto 
está prevista para o dia 12 de 
julho, na Arena da Baixada.

O clássico cearense entre 
Ceará e Fortaleza será o ter-
ceiro jogo da noite, às 20h, no 
Castelão, com a volta no dia 
13, no mesmo local. Rivalida-
de a toda prova e estádio lo-
tado para delírio do estado 
nordestino. Ceará e Fortale-
za já se enfrentaram em um 
total de 589 ocasiões desde 
1918. Nos confrontos diretos, 
o Ceará leva a melhor, com 
199 vitórias sobre o Fortale-
za, que já venceu o Vozão 181 
vezes. Os times ainda em-
pataram 209 vezes. No jogo 
mais recente, o Ceará venceu 
o Fortaleza pelo Campeona-
to Brasileiro por 1 a 0.

O outro clássico regional 
da noite será disputado em 
São Paulo entre Corinthians e 

Santos, às 21h30, na Neo Quí-
mica Arena. A volta será no 
dia 13 de julho, na Vila Bel-
miro. No retrospecto geral, a 
a vantagem é corinthiana. Até 
hoje, as duas equipes já se en-
frentaram 343 vezes, com 134 
vitórias do Timão contra 110 
do Peixe, além de 99 empa-
tes. O Corinthians já balan-
çou as redes 593 vezes con-
tra 513 gols do time praiano. 
As informações são site goal.
com.br. Em 2015, pela mesma 
competição, a última vez do 
confronto na Copa do Brasil, 
em mata-mata, o Santos levou 
a melhor nos dois jogos com 
vitórias de 2 a 0 e 3 a 0.

E a última partida da noi-
te, talvez a mais esperada, 
será no Mineirão, onde Atlé-
tico-MG e Flamengo voltam 
a se enfrentar, às 21h30, re-
petindo o confronto do do-
mingo passado, mais pelo 
Brasileirão, quando o  Galo 
aplicou 2 a 0. A volta desta 
partida será no dia 13 de ju-
lho. no Maracanã. Segundo o 
site “SuperEsportes”, Atléti-
co-MG e Flamengo já estive-
ram em campo frente a fren-
te em 121 oportunidades nas 
seguintes competições: Cam-
peonato Brasileiro (72 jogos), 
Copa do Brasil (quatro), Copa 
Libertadores da América 
(três), Torneio do Povo (qua-
tro), Primeira Liga (um) e Su-
percopa do Brasil (um), além 

de 36 amistosos. E o retros-
pecto se mostra favorável ao 
Flamengo, que possui 49 vi-
tórias contra 39 triunfos do 
Atlético-MG, mais 33 duelos 
que terminaram com igual-
dade no marcador. O time 
carioca balançou 176 vezes 
as redes da equipe alvinegra 
e sofreu 168 gols, acumulan-
do um saldo positivo de oito 
tentos.  Flamengo e Atlético 
se enfrentaram nas quartas 
de final da Copa do Brasil 
de 2006: no Maracanã, vitó-
ria rubro-negra por 4x1. No 
Mneirão, empate em 0x0. As 
duas equipes voltaram a se 
encontrar na competição na 
edição de 2014.

 Naquele ano, os dois clu-
bes lutavam por uma vaga 
na grande final do torneio. 
O Flamengo venceu o jogo de 
ida por 2 a 0, em casa, mas foi 
goleado pelo Galo no Minei-
rão por 4 a 1.

Mais duas partidas da 
Copa do Brasil serão dispu-
tadas amanhã:  São Paulo 
x Palmeiras, às 20h, no Mo-
rumbi e Fluminense x Cru-
zeiro, às 19h, no Maracanã. 
O jogo entre América-MG x 
Botafogo só acontece no dia 
30 no Estádio Independên-
cia. A verdade é que as oita-
vas de final da Copa do Brasil 
estará recheada de craques 
dos principais clubes do fu-
tebol brasileiro.
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Na última vez em que se defrontaram no Estádio Castelão, o Ceará levou a melhor sobre o Fortaleza, pelo Brasileirão, por 1 a 0

No domingo passado, o Flamengo não viu a cor da bola e foi derrotado pelo Atlético Mineiro, por 2 a 0, pela 13a rodada do Brasileirão
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Há exatos 35 anos mor-
ria aquele que é considerado 
o dançarino mais influente da 
história do cinema mundial: 
Fred Astaire. Também cantor, 
ator, coreógrafo e apresenta-
dor de televisão, o norte-ame-

ricano Frederick Austerlitz 
nasceu em Omaha, a 

10 de maio de 1899, 
e morreu em Los 

Angeles, em 22 
de junho de 

1987.

Sua carreira nos palcos, no 
cinema e na televisão durou 
um total de 76 anos, atuando 
em mais de dez musicais da 
Broadway e West End. Ele fez 
31 filmes musicais, quatro es-
peciais televisivos e lançou inú-
meras canções. Como dançari-
no, seus traços mais marcantes 
eram seu absurdo senso de rit-
mo, seu perfeccionismo e sua 
inovação.

Sua companheira de dança 
favorita era a atriz Rita Hay-
worth, mas sua parceria de 
dança mais memorável foi com 
Ginger Rogers, com quem ele 
co-estrelou em uma série de 
dez musicais de Hollywood, 
incluindo ‘O Picolino’ (1935), 
‘Ritmo Louco’ (1936) e ‘Vamos 
Dançar?’ (1937).

Entre os outros trabalhos 
notáveis em que Astaire ga-
nhou mais popularidade e le-
vou o gênero de sapateado a 
um novo nível foram: ‘Duas Se-

manas de Prazer’ (1942), ‘Desfi-
le de Páscoa’ (1948), ‘A Roda da 
Fortuna’ (1953), ‘Cinderela em 
Paris’ e ‘Meias de Seda’, ambos 
de 1957. O Instituto America-
no de Cinema nomeou Astai-
re quinta maior estrela mas-
culina do cinema clássico de 
Hollywood.

Gene Kelly, outra estrela 
renomada, disse que “a his-
tória da dança no cinema co-
meça com Astaire”. Mais tar-
de, ele afirmou que Astaire 
era “o único dos dançarinos 
de hoje que será lembrado”. 
Além do cinema e da televi-
são, muitos dançarinos e co-
reógrafos, incluindo Rudolf 
Nureyev, Sammy Davis Jr., Mi-
chael Jackson, Gregory Hines, 
Mikhail Baryshnikov, Geor-
ge Balanchine, Jerome Rob-
bins, Madhuri Dixit e Bob Fos-
se, que consideravam Astaire 
um “ídolo”, também reconhe-
ceram sua influência.

Carreira de 76 anos do dançarino mais influente na história do cinema também passou pelos palcos e pela televisão

Há 35 anos morria Fred Astaire
RITMO E PERFECCIONISMO

Obituário
Thiago da Silva Soares
19/6/2022 – Aos 26 anos, em João 
Pessoa (PB). Ele era um dos dois 
estudantes que estavam em uma 
motocicleta e foram envolvidos em 
um acidente de trânsito quando 
voltavam de uma aula de um curso 
de vigilante na cidade de Marcação, no litoral 
norte da Paraíba. O acidente ocorreu no dia 8 de 
junho nas imediações da entrada da Aldeia lagoa 
Grande, em Marcação. Seu primo, de 32 anos, teve 
uma das pernas decepada e se recupera em casa.

Foto: Reprodução

Delanira Pereira Gonçalves 
(Delinha)
16/6/2022 – Aos 85 anos, em Campo 
Grande (MS), em decorrência 
de uma doença pulmonar 
crônica. Cantora e compositora 
era considerada a “Dama do 
Rasqueado”, um dos ícones da música sertaneja 
sul-mato-grosense. Tinha mais de 60 anos de 
carreira e conquistou o sucesso nacional ao lado 
do então marido, Délio José Pompeu, com quem 
formou a dupla Délio e Delinha. A dupla continuou 
por décadas, mesmo depois da separação. Délio 
morreu em 2010, de câncer no pulmão.

Foto: Redes Sociais

Da perspectiva de uma lente de resolução sofrível, 
à distância, vê-se uma imagem difusa de São 
João cambaleando, porém firme abraçando seu 

carneirinho assustado e mantendo sua inseparável 
cruz na mão direita, como a proteger sua identidade.

– Foi uma bala sertaneja! Gritam uns. – Que 
nada! Foi o Judas da política e da indústria do 
entretenimento, que pingou umas gotas de veneno no 
quentão que lhe ofereceram, como se vinho fosse.

Desvendar esse mistério da quase morte de São 
João pode não apenas salvá-lo de balas sertanejas 
perdidas como resgatar a autoestima dos seus fiéis 
seguidores. Façamos isto!

Seguiu-se a averiguação de vestígios, colhidos 
da cena do suposto crime, com apoio de peritos de 
primeira linha na observação e atenção aos detalhes, 
foco e dedicação. Surpresa! São João estava apenas 
ferido, mas “vivinho da silva!”. Milagre? não. Ele 
contava com um poderoso escudo, simples, manso, 
calado, porém parte integrante da sua identidade.

Uma imaginária coleira de fibra de para-aramida, 
que prendia o carneirinho, impedira que o tiro atingisse 
mortalmente o menino João Batista e seu protegido, 
restando-lhes ferimentos por estilhaços de pólvora, 
mal acondicionadas.  Se o caipira de outras terras 
brasileiras tivesse visto meu pai preparar sua munição, 
o tiro haveria de ter sido certeiro. Exímio caçador, no 
estilo holandês de ser de sua ascendência, Otávio 
– mais conhecido pelos companheiros de caçada 
como Barra Branca – era organizado e cuidadoso 
no seu ritual de preparar os cartuchos de sua velha 
espingarda. Um momento mágico, para uma criança.

Essa metáfora representa a valentia e a elevada 
consciência do pacato e receptivo povo campinense, na 
sua luta por preservar a tradição da sua festa junina.

Os descendentes dos Tropeiros da Borborema até 
recebem o sertanejo, com seu caloroso jeito de ser e 
se encantam com suas sofrências; mas não permitem 
que o forasteiro desfigure a alma da festa junina, 
trazida pelos portugueses, que continua firme e forte, 
com suas mais distintas manifestações de alegria, 
em reverência à fartura de milho verde e mandioca, 
e em agradecimento pelas chuvas e safra exitosa do 
abençoado inverno.

Pode até não ser mais possível acender fogueiras 
nas ruas asfaltadas ou soltar balões coloridos e 
iluminados, em reverência aos donos da festa, 
Santo Antônio, São João e São Pedro, por risco de 
incêndios. Pode até ser cada vez mais perigoso ou 
difícil manusear fogos de artifício; brincar nas ruas 
sem medo de assaltos; ou até mesmo concorrer com o 
descarado desvio de verbas públicas com a ajudinha 
de “artistas” inescrupulosos e antiéticos.

As carrociatas, o trem do forró, a corrida da 
fogueira e os paus de sebo podem ter sumido da 
festa. Mas as tradicionais quadrilhas, os casamentos 
caipiras, as simpatias, a dança das fitas, a corrida 
de jegues, os fogos de artifício, as comidas típicas e 
os incontáveis trios de forró, espalhados por toda a 
cidade, são as irrefutáveis provas de que os peritos me 
apresentaram, contra a tese da morte do São João de 
Campina Grande.

Encantando os passantes com suas sanfonas, 
zabumbas e triângulos, homens e mulheres simples 
do povo tocam e cantam os mais diversos ritmos, 
como forró, xote, xaxado, baião, coco, arrasta-pé. 
Músicas de luiz Gonzaga, Dominguinhos, Sivuca, 
Hermeto Pascoal, Jackson do Pandeiro, Zé Dantas, 
Rosil Cavalcante, Paulo José, nando Cordel, Geraldo 
Azevedo e tantos outros compositores de ontem e de 
hoje, embalam os trinta dias de festa junina.

Ainda há muito espaço para a criação espontânea 
da talentosa e resiliente cultura popular campinense e 
regiões similares. Cléa Cordeiro Rodrigues, criadora 
e coordenadora do Memorial do Maior São João do 
Mundo, costuma dizer: “Quem faz a festa é o povo; é 
ele quem tem que respeitar essa tradição. O prefeito e o 
empresário têm obrigação também; afinal, a festa é do 
povo. Mas somos nós que devemos cobrar”.

Como todo projeto, O Maior São João do Mundo 
talvez possa morrer; a cultura das festas juninas, que 
fez nascer essa referência mundial, estará sempre 
viva, para reinventar-se.

Iêda 
   Lima

Colaboração

Polêmica da morte 
do São João

Iêda Lima é economista, pesquisadora, escritora e sócia 
correspondente do Instituto Histórico de Campina Grande (IHCG)

Da Redação

Aforismo
“Poucos se dão 

conta de que a sua 
morte coincidirá com 
o fim do universo.”

Gesualdo Bufalino
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Tim Sale
16/6/2022 – Aos 66 anos, de causa 
não divulgada. Ilustrador de história 
em quadrinhos que era colaborador 
de longa data da DC e famoso 
pela dobradinha com o roteirista 
Jeph loeb em títulos do ‘Batman’. 
O desenhista nasceu em nova Iorque, em 1956, e 
passou a maior parte de sua infância em Seattle, 
Washington. Estudou na Escola de Artes Visuais 
de nova Iorque, mas antes mesmo de se formar 
retornou a Seattle e começou a trabalhar na área. 
Também colaborou com a Marvel, onde produziu 
artes para HQs como ‘Demolidor: Amarelo’, ‘Homem-

Foto: Twitter

Raymundo Garduño Cruz e 
Juan Francisco González 
Aguilar (Paco (Mufote)
16/6/2022 – Em loreto, no 
México, após um acidente 
de carro. Atores da série 
‘The Chosen One’, da Netflix 
(outros seis integrantes da equipe ficaram feridos).

Foto: Divulgação

Jean-Louis Trintignant
17/6/2022 – Aos 91 anos. Ele sofria 
de câncer há vários anos. Ator 
francês considerado uma lenda 
do cinema e do teatro, que ficou 
mundialmente conhecido com filmes 
como ‘E Deus Criou a Mulher’ e ‘Um 
homem e uma mulher’.

Foto:Wikipédia

Francisco de Souza
17/6/2022 – Aos 36 anos, em 
Sertãozinho (SP), em acidente de 
trânsito. Baterista da dupla sertaneja 
Renan & leandro morreu a caminho 
de um show. O acidente foi no 
quilômetro 88,7 da Rodovia Carlos 
Tonani (SP-333), entre Barrinha (SP), onde o músico 
morava, e Sertãozinho. O carro onde estava bateu na 
traseira de um caminhão. Era baterista freelancer.

Foto: Redes Sociais

João Rui de Sousa
17/6/2022 – Aos 94 anos, em 
lisboa, Portugal. Poeta e ensaísta 
português. Estreou na literatura 
em 1960. Também dirigiu a revista 
Cassiopeia (1955). licenciado em 
Ciências Históricas e Filosóficas pela 
Faculdade de letras de lisboa, nasceu na capital 
portuguesa em 1928. Era pesquisador e crítico 
literário em diversos jornais e revistas portuguesas.

Foto: Diário Guardião

Fred Astaire 
realizou
trabalhos
notáveis,
ganhou
popularidade, 
elevando o nível 
do sapateado
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Aranha: Azul’ e ‘Hulk: Cinza’. Ele ganhou um prêmio 
Eisner, a maior honraria dos quadrinhos, em 1999, 
na categoria de Melhor Artista.

Júlio Espinosa
17/6/2022 – Aos 70 anos, em 
Florianópolis (SC), de câncer no 
pâncreas. Ex-treinador que passou 
por vários times do Brasil. nascido 
em Porto Alegre (RS), em 19 de 
dezembro de 1951, destacou-se 
inicialmente como preparador físico de Grêmio 
(RS) e Internacional (RS). Em São Paulo, comandou 
Santos, Inter de limeira, Comercial de Ribeirão 
Preto e Rio Branco de Americana. Também esteve 
no Sport, náutico e Central, em Pernambuco; Remo 
(PA); Villa nova e Uberaba, em Minas Gerais.

Foto: Futebol do Interior



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com a Tomada de Preços  nº  
00026/2022. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA EIRELI, 

cadastrada no CNPJ nº 26.764.981/0001-37.  
OBJETO: 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

VALOR GLOBAL R$: 1.239.775,01 (hum milhão, duzentos e trinta e nove mil, setecentos e 
setenta e cinco reais e um centavo)

PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2022.
Aguiar - PB, 21 de junho de 2022

MANOEL,BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
LEILÃO PÚBLICO – EDITAL 001/2022

A Prefeitura Municipal de Alcantil - PB, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 01.612.470/0001-79, com sede na Avenida São José, S/N – Centro Alcantil - PB, 
representada pelo seu prefeito, o Senhor Cícero José Fernandes do Carmo, faz saber a quem possa 
interessar que no dia 06 de julho de 2022, às 10h00min, alienará bens inservíveis do município, 
pela melhor oferta, igual ou superior ao valor de avaliação, de acordo com o que determina a Lei nº 
8.666/93 e as cláusulas e condições do edital, através do Sr. Rennan Napy Neves, Leiloeiro Público 
Oficial matriculado na JUCEP com o n° 008 e com agência de leilões situada a Av. Litorânea, 724, 
Ponta de Campina, na cidade de Cabedelo/PB. Fone: 83 9-9391-8628. Site: www.arremateleiloes.
com.br, E-mail: rennan@arremateleiloes.com.br. Os interessados deverão se apresentar até às 
10h00min, do dia 06 de julho de 2022, na GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ALCANTIL. 
Editais disponíveis na Prefeitura Municipal de Alcantil – PB e com o Leiloeiro Oficial.

Alcantil – PB, 21 de junho de 2022
Cícero José Fernandes do Carmo

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o pa-

recer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2022, que objetiva: REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DE UBS NO MUNICÍPIO DE ALGODÃO DE JANDAÍRA; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: AJCL CONSTRUCOES EIRELI - R$ 251.970,97.

Algodão de Jandaíra - PB, 21 de Junho de 2022
HUMBERTO DOS SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
 AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00035/2022, Execução dos 

serviços de transporte escolar, destinado a rede de ensino municipal, junto a Secretaria de Educa-
ção deste município, para o dia 27 de Junho de 2022 às 15:30 horas, no mesmo local inicialmente 
divulgado: Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: 
licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 21 de Junho de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 14:00 horas do dia 07 de Julho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de materiais de limpeza e 
higiene pessoal diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. 
E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 21 de Junho de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2022, que objetiva: Aquisição de uma 
unidade móvel de saúde original de fábrica 0 km, vendido por uma concessionária autorizada pelo 
fabricante ou pelo próprio fabricante, para melhor atender as necessidades do Fundo Municipal de 
Saúde de Araçagi, de acordo com a Proposta n. º12431.299000/1210–02 – Ministério de Saúde, 
conforme Termo de Referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - R$ 310.000,00.

Araçagi - PB, 21 de Junho de 2022
JOSILDA MACENA BENICIO LEITE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00004/2022. OBJETO: Aquisição de uma unidade móvel de 
saúde original de fábrica 0 km, vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo 
próprio fabricante, para melhor atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Araçagi, 
de acordo com a Proposta n. º12431.299000/1210–02 – Ministério de Saúde, conforme Termo de 
Referência. 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 VEICULOS 
E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 02.323.033/0001-06. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida 
Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 99167-0794.

Araçagi - PB, 21 de Junho de 2022
JOSILDA MACENA BENICIO LEITE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00015/2022, Aquisição com 

trocas de filtros e óleos lubrificantes diversos, destinados a frota de veículos e máquinas pesada 
pertencentes e locados a esta Prefeitura, para o dia 22 de Junho de 2022 às 15:00 horas, no mesmo 
local inicialmente divulgado: Rua Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 99301–0780. 
E-mail: licitabaia@gmail.com. 

Baia da Traição - PB, 21 de Junho de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.068/2020
INSTRUMENTO: PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.068/2020– PMBV
OBJETIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIA-

LIDADE CLÍNICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO 
PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL, DESTINADOS A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2020 – PMBV
DOTAÇÃO: 
02.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 301 1006 2062 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde
10 302 1001 1034 Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde – MAC
10 302 1006 2069 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especiali-

zada - REC. PRÓPRIOS
10 302 1006 2064 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco Custeio – 

Atenção Especializada/SUS
10 305 1006 2065 Manutenção das Ações/Serviços Públicos de Saúde - Bloco Custeio - Vigi-

lância em Saúde\SUS
3390.39. Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
VIGÊNCIA: DE 19/06/2022 A 19/06/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CNPJ: 08.940.702/0001-67
CONTRATADO: MED ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS MÉDICOS SS-ME, CNPJ Nº 

29.169.940/0001-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.054/2022/CSL/FMCA/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.054/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa jurídica:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM 
MALHA EM ATENDIMENTO AO FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF EM PARCERIA 
COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE  E SEUS ÓRGÃOS AFINS, em razão 
da empresa GRAFICA E EDITORA JOTTA LTDA, com CNPJ: 22.763.480/0001-85, embasada no 
art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, no valor total de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos 
reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 
08.243.1019.2142 (Ações programas aprovados pelo conselho). Elemento da Despesa: 3390.39. 
Fonte de Recursos: 15001000.

Campina Grande, 14 de junho  de  2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário de Assistência social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.086/2022/CSL/FMCA/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.086/2022/CSL/FMCA/SEMAS/PMCG. 

PARTES: FMCA/SEMAS/PMCG E GRAFICA E EDITORA JOTTA LTDA. OBJETO CONTRATUAL: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA EM ATENDI-
MENTO AO FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF EM PARCERIA COM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE E SEUS ÓRGÃOS AFINS. PRAZO: 45 DIAS A PARTIR DA 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
2.05.054/2022/CSL/FMCA/SEMAS/PMCG, ART. 24, II LEI Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁ-
TICA: 08.243.1019.2142 ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS: 15001000. 
SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E JALMAIR ARAUJO E NOBREGA. VALOR GLOBAL: R$ 
14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS). DATA DE ASSINATURA: 14/06/2022.

VALKER NEVES SALES 
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.056/2022/CSL/FMCA/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.056/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa jurídica:  LOCAÇÃO DE ESPAÇO INCLUINDO BUFFET EM ATENDIMENTO AO 
FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINA GRANDE E SEUS ÓRGÃOS AFINS, em razão da empresa IS RISTO GASTRONOMIA 
LTDA, com CNPJ: 15.081.369/0001-43, embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, no valor 
total de R$ 16.655,00 (dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais), cujas despesas correrão 
á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.243.1019.2142 (Ações programas 
aprovados pelo conselho). Elemento da Despesa: 3390.39. Fonte de Recursos: 15001000.

Campina Grande, 15 de junho  de  2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário de Assistência social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.088/2022/CSL/FMCA/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.088/2022/CSL/FMCA/SEMAS/PMCG. 
PARTES: FMCA/SEMAS/PMCG E IS RISTO GASTRONOMIA LTDA. OBJETO CONTRATUAL: 
LOCAÇÃO DE ESPAÇO INCLUINDO BUFFET EM ATENDIMENTO AO FORUM COMUNITARIO 
DO SELO UNICEF EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE E 
SEUS ÓRGÃOS AFINS. PRAZO: 45 DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO. 
FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.056/2022/CSL/FMCA/SEMAS/PMCG, 
ART. 24, II LEI Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1019.2142 ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS: 15001000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES 
E IZABELLI ARAUJO DINIZ. VALOR GLOBAL: R$ 16.655,00 (DEZESSEIS MIL, SEISCENTOS E 
CINQUENTA E CINCO REAIS). DATA DE ASSINATURA: 15/06/2022.

VALKER NEVES SALES 
Secretário Municipal de Assistência Social

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 10001/2022
RETIFICACAÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde de Caraúbas - PB, mediante o Presidente Comissão, designado 
pela Portaria nº 026/2022, de 03 de janeiro de 2022, torna público, para conhecimento e esclareci-
mento dos interessados, que houve um EQUÍVOCO com o presidente da comissão de licitação em 
epígrafe, publicado no Diário Oficial do Estado do dia 21/06/2022, página 35 e no Jornal União do 
dia 21/06/2022 na página 25, contendo a seguinte alteração: Onde se lê: [...] MARIA DO SOCORRO 
ANDRADE DE ARAUJO; Leia-se: [...] SONILDO HOSTIO DA SILVA

Caraúbas – PB, 21 de junho de 2022. 
SONILDO HÓSTIO DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DE REGISTRO

DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº 00013/2022, Processo Administrativo nº220513PP00013
, Pregão Presencial nº 00013/2022, PARTES SIGNATÁRIAS: Prefeitura Municipal de Caraúbas 

- PB, CNPJ: 01.612.638/0001-46, e as empresas: - 
- SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA.
CNPJ: 40.006.993/0001-23.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 

- 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 
- 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 
- 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 
- 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 
108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 
- 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 
- 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 
- 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 
- 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 
- 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 
- 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 
- 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 
- 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 
- 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 
- 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295.

Valor: R$ 338.074,23.
.  OBJETO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO VIGÊNCIA: 10/06/2022 a 10/06/2023.
Caraúbas, (PB), em 10 de junho de 2022.

JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00013/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 01.00 – 
GABINETE DO PREFEITO 04.121.0042.2002 – MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO 
PREFEITO 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 
02.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GERAL 04.122.0003.2005 – MANTER AS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 
– MATERIAL DE CONSUMO 03.00 – SECRETARIA DE FINANÇAS 04.124.0012.2006 – MANTER 
AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 
3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 04.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE-
CIMENTO 04.122.0005.2009 – MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 
500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 05.00 
– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0023.2021 – MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL – FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) 540 – Transferências do FUNDEB – Im-
postos e Transferências de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 541 – Transferên-
cias do FUNDEB – Complementação da União – VAAF 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 
05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0023.2023 MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - MDE 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE 
CONSUMO 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0036.2024 – MANTER AS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA – PROGRAMA SALÁRIO–EDUCAÇAO 550 – Transferência do Salário Educação 
3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0043.2025 
– MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL 553 – Transferências 
de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 571 – Transferências do Estado referentes a Convênios e 
Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 05.00 
– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.365.0013.2026 – MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL – CRECHE MUNICIPAL 540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências 
de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 542 – Transferências do FUNDEB – Com-
plementação da União - VAAT 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 05.00 – SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO 12.365.0047.2027 – MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRE 
ESCOLA 540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos 3.3.90.30.01 
– MATERIAL DE CONSUMO 542 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União - 
VAAT 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 06.00 – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
E SERVIÇOS URBANOS 15.122.0044.2028 – MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
O P E SERV URBANOS 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL 
DE CONSUMO 750 – Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 
3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
08.243.0010.2033 – MANTER O CONSELHO TUTELAR 500 – Recursos não Vinculados de Im-
postos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
08.243.0017.2034 – MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 660 – Transferência de Recursos 
do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 08.00 
– FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 08.243.0017.2035 – MANTER O SERVIÇO DE CONVI-
VENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional 
de Assistência Social - FNAS 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 08.00 – FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTENCIA 08.244.0007.2036 – MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA 
ASSISTENCIA SOCIAL 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL 
DE CONSUMO 08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 08.244.0007.2037 – MANTER O 
PROGRAMA IGD–SUAS 660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social 
- FNAS 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
08.244.0007.2038 – MANTER AS AÇÕES DO IGD–BOLSA FAMILIA 660 – Transferência de Recursos 
do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 08.00 
– FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 08.244.0017.2039 MANTER AS ATIVIDADES DA CASA 
DA FAMILIA – CRAS 660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - 
FNAS 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
08.244.0017.2040 – MANTER O PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 
669 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 
09.00 – SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER 04.122.0014.2041 – MANTER AS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER 500 – Recursos 
não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 12.00 – SEC DE PLANEJA-
MENTO, COM INST E GESTÃO 04.121.0003.2047 – MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM 
500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 13.00 SEC 
DE TRANSPORTES 26.782.0025.2048 MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES 
500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 
até 10/06/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caraubas e: CT Nº 61301/2022 
- 10.06.22 - SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 338.074,23.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO

DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº. 20801/2021 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS. 

CONTRATADO: HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 26.836.842/0001-71. FUNDA-
MENTAÇÃO: PARÁGRAFO ÚNICO: Para prorrogação do prazo contratual estabelecido poderá 
ser prorrogado dentro da vigência deste, descrito na Cláusula Décima Sexta, na forma prevista no 
parágrafo 1º do art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO 
DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E. 
I.E.F JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, POR 06(SEIS) 
MESES A PARTIR DE 17 DE JUNHO DE 2022. DATA DA ASSINATURA: 15 DE JUNHO DE 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

de Compra objetivando: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreen-
dedor Familiar Rural. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e 
respectiva propositura até as 13:00 horas do dia 19 de Julho de 2022, na sala da referida comissão, 
sediada na Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB. Neste mesmo local, data e horário será 
realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alte-
rações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 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. 

Conde - PB, 21 de Junho de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ro-

dovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Pão, Queijo e Bebida Láctea. Abertura 
da sessão pública: 09:00 horas do dia 08 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas 
do dia 08 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 Municipal nº 0146/19; Decreto Municipal nº 007/21; e legis-
lação 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, 20 de Junho de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia dos Tabajaras, Pb 018 Km 2,7 Conde, S/N - Centro - Conde - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS 0KM PARA SORTEAR A POPULAÇÃO CON-
DENSE – PROJETO IMUNIZAÇÃO PREMIADA. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 
07 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 10:01 horas do dia 07 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 
Municipal nº 007/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 12:00 Às 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 999375789. E-mail: cslfmsconde@gmail.com. Edital: www.conde.pb.org.br; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Conde - PB, 20 de Junho de 2022.
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 02 
(DUAS) MOTOCICLETAS 0KM PARA SORTEAR A POPULAÇÃO CONDENSE, COMO FORMA 
DE INCENTIVO A IMUNIZAÇÃO DA SEGUNDA DOSE DA VACINA COVID–19, DE ACORDO 
COM A LEI 1101/2021 – PROJETO IMUNIZAÇÃO PREMIADA; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Conde - PB, 14 de Junho de 2022.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00014/2022
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 DV00014/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E CADEIRA DE BANHO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO PACIENTE DYEGO DA SILVA BISPO, DIAGNOSTICADO COM MICRO-
CEFALIA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FRANCILENE 
RAMALHO DOS SANTOS - R$ 5.793,00.

Conde - PB, 10 de Junho de 2022.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00015/2022
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 DP00015/2022, que 
objetiva: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USF VILLAGE; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: FERNANDO FELIPE DE OLIVEIRA - R$ 39.000,00.

Conde - PB, 14 de Junho de 2022.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USF VILLAGE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DP00015/2022. DOTAÇÃO: Recursos do Município de Conde: 4.0100.10301.0034.2061 
– MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE – APS FONTE DE RECURSOS: 
600 – PRÓPRIO CÓDIGO REDUZIDO: 595 ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.36.01 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até 14/06/2023. PARTES CONTRA-
TANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00074/2022 - 15.06.22 - FERNANDO 
FELIPE DE OLIVEIRA - R$ 39.000,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de Medicamentos de Controle 
Especial de forma parcelada destinados aos pacientes da Rede Municipal de Saúde DE CONDE/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00002/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021 
– RECURSOS PRÓPRIOS, ESTADUAIS E FEDERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE CONDE/PB – 21.60.10.122.0034.2070/ 21.60.10.301.0034.2053/ 21.60.10.302.0034.2055/ 
21.60.10.301.0034.2085/ 21.60.10.302.0034.2087 – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 – 
MATERIAL DE CONSUMO. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: 
CT Nº 00072/2022 - 06.06.22 até 08.10.22 - DROGAFONTE LTDA - R$ 74.953,80.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE REVOGAÇÃO

DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00002/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO-

CICLETAS 0KM PARA SORTEAR A POPULAÇÃO CONDENSE, COMO FORMA DE INCENTIVO A 
IMUNIZAÇÃO DA SEGUNDA DOSE DA VACINA COVID–19, DE ACORDO COM A LEI 1101/2021 
– PROJETO IMUNIZAÇÃO PREMIADA. ABERTURA: 10/06/2022 as 09:00 horas. JUSTIFICATIVA: 
Licitação Deserta. DATA: 14/06/2022.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E CADEIRA DE BANHO PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DO PACIENTE DYEGO DA SILVA BISPO, DIAGNOSTICADO COM MI-
CROCEFALIA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00014/2022. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO 2022 – RECURSO PRÓPRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/
PB – 4.0100.10.122.0042.2059 – MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE – ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.32.01 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. 
FONTE: 500 – FICHA: 529. VIGÊNCIA: até 10/10/2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo 
Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00073/2022 - 10.06.22 - FRANCILENE RAMALHO DOS 
SANTOS - R$ 5.793,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

DE PRAZO AO CONTRATO Nº 010/2022
Dispensa de Licitação Nº 005/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Alyanna 

Feitosa da Silva Staudinger, CNPJ: 43.800.832/0001-03. Considerando que a vigência do referido 
contrato vai até 18/06/2022, desta forma a nova vigência será a partir de 18/06/2022 a 18/07/2022. 
Considerando que deverá ser prorrogado pelo período de 01 (um) mês. Considerando que essa 
nova prorrogação é por conta de que até a presente data não tem procedimento licitatório concluso 
apto para assinatura de contrato, desta forma fica justificada a prorrogação da vigência do referido 
contrato. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo 
presente termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) e Sra. Alyanna Feitosa 
da Silva Staudinger (Pela contratada).

Coremas-PB, 01 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO

DE COMPRA E VENDA Nº 170/2022
Pregão Eletrônico Nº 012/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Ros Rio 

Materiais e Comercio Ltda-EPP, CNPJ: 07.324.021/0001-01. Valor total contrato: R$ 96.500,00 
(noventa e sei mil e quinhentos reais), referente ao lote: I. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado 
de materiais de construção em geral. Forma de pagamento: Será em até 30 dias, após a entrega. 
Fonte de recurso 1: 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. Rogenaldo da Silva Oliveira 
(Pela contratada).  

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2022
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 
AD00001/2022, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
E ESTRUTURAS ALEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS E 
EVENTOS PROMOVIDA NESTE MUNICIPIO DE CUBATÍ, ATRAVES DE ADESÃO DE ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS/PB, CONFORME PROCESSO 
EM ANEXO; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: RAWLISSON MENESES DE 
MEDEIROS - R$ 122.973,00.

Cubatí.. - PB, 20 de Junho de 2022
JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ
EXTRATO DE ADITIVO

1.° EXTRATO DE VALOR DE TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N.° 0046/2021

Origem: Pregão Presencial nº 009/2021
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDIMENTO DAS 

NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CUBATÍ/PB.
Fica prorrogado até 09/07/2023 o prazo para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEI-

CULO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO 
DE CUBATÍ/PB – que inicialmente era de 12 (doze) meses, conforme Clausula Sétima do Contrato 
n.º 00046/2021, conforme preceitua o art. 57, da Lei 8.666/93, alterações, e este termo aditivo.

Contratante: Prefeitura Municipal de Cubatí
Contratada: 4 RODAS LOCADORA LTDA – ME.

Cubatí - PB, 21 de Junho de 2022
JOSÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ
EXTRATO DE ADITIVO

1.° EXTRATO DE VALOR DE TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N.° 0041/2021

Origem: Pregão Presencial nº 008/2021
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA.
Fica prorrogado até 08/06/2023 o prazo para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA–
ESTRUTURA – que inicialmente era de 12 (doze) meses, conforme Clausula Sétima do Contrato 
n.º 00041/2021, conforme preceitua o art. 57, da Lei 8.666/93, alterações, e este termo aditivo.

Contratante: Prefeitura Municipal de Cubatí
Contratada: LOTUS LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI – ME.

Cubatí - PB, 21 de Junho de 2022
JOSÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTU-
RAS ALEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS 
PROMOVIDA NESTE MUNICIPIO DE CUBATÍ, ATRAVES DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS/PB, CONFORME PROCESSO EM 
ANEXO. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00001/2022 - Ata de 
Registro de Preços nº 000019, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial 
nº 00019, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS. DOTAÇÃO: 
02.011 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES – 13 392 0002 2026 – ATIVIDADES DE 
CULTURA – 0235.3390.39.00.1.500.0000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA – RECURSOS ORDINARIOS.. VIGÊNCIA: até 31/08/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Cubati e: CT Nº 00068/2022 - 20.06.22 - RAWLISSON MENESES DE 
MEDEIROS - R$ 122.973,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licita-
ção nº IN00004/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA AS FESTIVIDADES 
JUNINAS NO “SÃO JOÃO DE CUITÉ 2022” NESTE MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ANA L M DE PAIVA (GIANNINI ALENCAR) - R$ 
45.000,00; DAMIANA MARIA DE SOUZA FERNANDES 07123305426 (FORRÓ CAMPINA) 
- R$ 6.000,00; DANIEL FELIX RANGEL (GUILHERME FERRI) - R$ 10.000,00; F C DA SIL-
VA FREIRE (FORRÓ MEIRÃO)- R$ 10.000,00; FERREIRA PRODUCOES, LOCACOES E 
SERVICOS EIRELI (NIEDSON LUA R$ 10.000,00 E BOB LEO MERCADORIA R$ 15.000,00) 
- R$ 25.000,00; FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA (BRASAS DO FORRÓ) - R$ 
55.000,00; GHIVAGO GIULIANO DE ASSIS DE CARVALHO TORRES 06903513485 (GUI 
TORRES) - R$ 7.000,00; GITANA HENRIQUES PIMENTEL 05332364440 (GITANA PIMEN-
TEL) - R$ 7.000,00; GIULLIAN MONTE HENRIQUE (GIULLIAN MONTE) - R$ 10.000,00; 
JONAS QUEIROZ DA SILVA (FORRÓ DOS 3) - R$ 10.000,00; LENILSON COSTA DE MA-
CEDO (CAPILÉ E BANDA) - R$ 12.000,00; MAIS SHOWS E EVENTOS LTDA (FORRÓ DA 
RESENHA) - R$ 10.000,00; SIM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTAS, EVENTOS E 
FORMATURAS LTDA (LUKA BASS) - R$ 20.000,00.

Cuité - PB, 21 de Junho de 2022
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 22 de junho de 2022      25Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de construção civil para executar a obra de 

Construção de Creche, com capacidade para 100 (cem) crianças, no Município de Damião, em 
atendimento ao Programa Paraíba Primeira Infância do Governo do Estado da Paraíba. Convênio 
Nº 141/2022. LICITANTES HABILITADOS: APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; ARENA 
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI; BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI; CONCRE-
NOR CONSTRUCOES DO NORDESTE EIRELI; FC – FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA 
LTDA.; GR CONSTRUÇÕES EIRELI ME; MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI; RF 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI. LICITANTES INABILITADOS: B & N EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS LTDA, desatendeu ao item 8.5.1 do edital; COEN – CONSTRUCOES E 
ENGENHARIA LTDA – ME, desatendeu aos itens : 8.4.2 e 8.4.3 do edital; CONSTRUTORA APODI 
EIRELI, desatendeu aos itens : 8.4.2 e 8.4.3 do edita; SC CONSTRUCOES EIRELI, desatendeu 
aos itens: 8.4.2 e 8.4.3 do edita; SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, desatendeu 
ao item 8.5.3 do edital; SILVA  E LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, desatendeu aos 
itens : 8.4.2 e 8.4.3 do edita; TORRES CONSTRUCOES LTDA, desatendeu ao item 8.2.4 do 
edital. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição 
de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada 
no dia 30/06/2022, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Juviniano Gomes de Lima, 
SN - Centro - Damião - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
3635–1013. E-mail: pmdamiaolicitacao@gmail.com. 

Damião - PB, 20 de Junho de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
CONVOCAÇÃO REMANESCENTE

TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2022
Objeto: Contratação de empresa do ramo de construção civil para executar a obra de reconstru-

ção de 07 Unidades Habitacionais no Município de Damião. Convênio FUNASA Nº CV 0851/2017. 
A Prefeita do Município de Damião/PB, torna público que a empresa INPREL CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA ME, foi convocada para assinatura do contrato, conforme previsto no item 15.1 
do edital, todavia, a empresa não compareceu para assinatura do respectivo contrato no prazo 
legal, decaindo o direito a contratação. Assim, convocamos a segunda colocada no certame, a 
empresa: BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI,  para no prazo de 03 (três) dias,  ma-
nifestar interesse em assumir o objeto licitado, nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto ao preço ofertado. Informações: Telefone: (083) 3635-1013.Email: 
pmdamiaolicitacao@gmail.com

Damião/PB,  20 de Junho de 2022.
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DONA INÊS
NOTIFICAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
A Prefeitura Municipal de Dona Inês, através de seu Prefeito NOTIFICA a Empresa: DEA 

CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - R ALTO DA BOA VISTA, SN - CENTRO - BARRA DE 
SANTA ROSA - PB, CNPJ nº 38.374.079/0001-93, Vencedora da Tomada de Preços nº 0002/2021, 
Contrato nº0114/2021-CPL, cujo objetivo é a Contratação de empresa do ramo de construção civil 
para executar a obra de implantação da complementação da pavimentação em paralelepípedos das 
Ruas: Assis Claudino do Nascimento, Gabriel Bento de Lima e Manoel Alves de Lima, na cidade de 
Dona Inês/PB. Recursos: CR 878635/2018–MCIDADES/PMDI, pois a referida obra foi abandonada 
pela empresa contratada. Diante do exposto, fica a empresa notificada para no prazo de 05 (cinco) 
retomar a obra e cumprir o prazo de execução, sob pena de rescisão e aplicação das penalidades 
cabíveis, conforme preceitua os art. 77,78, 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93 

Publique-se.
Dona Inês/PB, 20 de junho de 2022.

ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
EXTRATO DE APLICAÇÃO

DE PENALIDADE
O prefeito do Município de Dona Inês, torna público, que em virtude do descumprimento contratual, 

que resultou na rescisão do contrato Nº0111/2022 e, após decorrido o prazo para apresentação 
de defesa, aplica a empresa: ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO - R ADOLFO MUNIZ DE 
MEDEIROS, 85 - CENTRO - ARACAGI - PB, CNPJ nº 29.477.622/0001-97, a penalidade de ficar 
impedida de licitar e contratar com o Município de Dona Inês, pelo prazo de 01 (um) ano, nos 
termo do art. 7º da Lei 10.520/2002,  conforme decisão exarada nos autos do processo licitatório. 
FUNDAMENTO LEGAL: arts. 77, 78, I e  79, I da Lei nº 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

Data de Assinatura: 20 de Junho de 2022
ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, para em-

preitada por menor preço global: reforma e ampliação da Escola Municipal João Silvano da Silva, 
localizada no Sítio Estacada, Área Rural do Município de Duas Estradas - PB, referente ao Convênio 
n° 567/2021 do Governo do Estado da Paraíba.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: EKS CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - Valor: R$ 245.001,37. 

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, no horário 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 991580654 WHATSAPP.
E-mail: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com.

Duas Estradas - PB, 20 de Junho de 2022.
LUIS CARLOS MALAQUIAS DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00017/2022
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 Licita-
ção nº IN00017/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA “WALKYRIA 
SANTOS” PARA ABRILHANTAR A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO 
DIA 30 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA – PB; RATIFICO o correspon-
dente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL 
EIRELI - R$ 70.000,00.

Esperança - PB, 20 de Junho de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00018/2022
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 IN00018/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA “FABIANO GUIMARÃES” PARA ABRI-
LHANTAR A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2022 
NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: FABIANO DIAS GUIMARAES 09902794483 - R$ 20.000,00.

Esperança - PB, 21 de Junho de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00026/2022, que objetiva: Aquisição de 
material didático para compor kit escolar destinados a distribuição gratuita aos alunos da Rede 
Municipal de Ensino do município de Esperança – PB; ADJUDICO o seu objeto a: L.O.C COMERCIO 
E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - R$ 14.304,00; MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA 
BATISTA SANTOS SOUTO - R$ 16.704,00.

Esperança - PB, 20 de Junho de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00026/2022, que objetiva: Aquisição de material 
didático para compor kit escolar destinados a distribuição gratuita aos alunos da Rede Municipal de 
Ensino do município de Esperança – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - R$ 14.304,00; MARCELA 
ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - R$ 16.704,00.

Esperança - PB, 20 de Junho de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da 

legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00027/2022, que objetiva: Aquisição de pneus 
e acessórios novos de primeira linha de fabricação, de forma parcelada, destinados a manutenção 
dos veículos e máquinas pertencentes a Prefeitura Municipal de Esperança – PB; ADJUDICO o 
seu objeto a: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - R$ 287.370,00; 
RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI - R$ 420.025,00.

Esperança - PB, 21 de Junho de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00027/2022, que objetiva: Aquisição de pneus e 
acessórios novos de primeira linha de fabricação, de forma parcelada, destinados a manutenção 
dos veículos e máquinas pertencentes a Prefeitura Municipal de Esperança – PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE 
PNEUMATICOS EIRELI - R$ 287.370,00; RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI 
- R$ 420.025,00.

Esperança - PB, 21 de Junho de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00018/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO 

ARTISTICA “FABIANO GUIMARÃES” PARA ABRILHANTAR A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDA-
DES JUNINAS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2022 NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA – PB. FUNDA-
MENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTO-
RIZAÇÃO: Secretaria de Comunicação, Eventos e Turismo. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 21/06/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00017/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO 

ARTISTICA “WALKYRIA SANTOS” PARA ABRILHANTAR A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES 
JUNINAS, 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 GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2022, que objetiva: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
MUNICIPIO DE GADO BRAVO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA EIRELI – ME - R$ 104.250,00.

Gado Bravo - PB, 09 de Junho de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2022, que objetiva: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
MUNICIPIO DE GADO BRAVO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA EIRELI – ME - R$ 104.250,00.

Gado Bravo - PB, 09 de Junho de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ABRIGOS DE PASSA-
GEIROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00012/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 02.010 – SECRETÁRIA DE 
INFRA–ESTRUTURA – 02.010.15.451.1003.1013 – CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS 
RODOVIÁRIAS – 4.4.90.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 13/06/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 02801/2022 - 13.06.22 - NATAL 
JOSE BARBOSA DA SILVA EIRELI - ME - R$ 104.250,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ABRIGOS DE PASSA-
GEIROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00012/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 02.010 – SECRETÁRIA DE 
INFRA–ESTRUTURA – 02.010.15.451.1003.1013 – CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS 
RODOVIÁRIAS – 4.4.90.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 13/06/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 02801/2022 - 13.06.22 - NATAL 
JOSE BARBOSA DA SILVA EIRELI - ME - R$ 104.250,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00037/2022
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 DP00037/2022, que 
objetiva: Aluguel de um imóvel localizada na Rua Antônio Diogo, nº 365, bairro novo para atender as neces-
sidades do STTRANS, até dezembro de 2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: ANTENOR GALDINO DE SOUZA. CPF: 009.031.914-15. R$ 16.000 – Dezesseis mil reais.

Guarabira - PB, 31 de Maio de 2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00038/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00038/2022, 
que objetiva: Fornecimento de refeições (almoço/jantar) destinado aos motoristas dos veículos 
lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Guarabira-PB, em serviço de transporte de pacientes 
para o município de João Pessoa-PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: GISLAINE TARGINO DE OLIVEIRA BUSTORFF CNPJ: 43.793.862/0001-21. R$ 
11.250,00 – Onze mil e duzentos e cinquenta reais.

Guarabira - PB, 02 de Junho de 2022.
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00040/2022
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 DP00040/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA DESCARPACK PARA MELHOR ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a:HOSPDENTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS LTDA. 
CNPJ: 39.695.653/0001-78 Valor: R$ 4.600,00 (QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS)

Guarabira - PB, 14 de junho de 2022.
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP 00041/2022
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 DP 00041/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE  FORMULA ALIMENTAR BEEF PROTEIN CONFORME DEMANDA 
JUDICIAL  ID 38776391..; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉCICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME. CNPJ: 22.465.640/0001-00 
Valor: R$ 5.940,00 ( CINCO MIL NOVECENTOS E QUARENTA)

Guarabira - PB, 14 de junho de 2022.
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00044/2022
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 DP00044/2022, que 
objetiva: AQUISIÇÃO DE FÓRMICA BRANCA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EVANESSA CAROLINE ARAÚJO SANTOS OLIVEIRA 
CNPJ: 28.093.039/0001-10. Valor: R$ 14.520,00 (QUATORZE MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS)

Guarabira - PB, 20 de Junho  de 2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP 00042/2022
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 DP 00042/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO INTRA UTERINO (DIU) CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA PARA MELHOR AS NECESSIDADES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 
CNPJ: 20.226.846/0001-51 Valor: R$ 5.250,00 (CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

Guarabira - PB, 14 de junho de 2022.
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA DESCARPACK PARA MELHOR ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00040/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento 
vigente 2022 – 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2022. PARTES CON-
TRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA LABORATÓRIO DE ANÁLISES 
CLÍNICAS  - R$ 4.600,00 – QUATRO MIL E SEISCENTOS. - CT Nº 00349/2022 – 14.06.2022

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00040/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA DESCARPACK PARA MELHOR ATENDER AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 14.06.2022

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE  FORMULA ALIMENTAR BEEF PROTEIN CONFORME DEMANDA 
JUDICIAL  ID 38776391.. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP 00041/2022. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2022 – 3.3.90.30.01 - 
Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE GUARABIRA MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉCICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME  
- R$ 5.940,00 – CINCO MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS - CT Nº 00349/2022 – 14.06.2022

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP 00041/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE  FORMULA ALIMENTAR BEEF PROTEIN CONFORME DEMANDA 

JUDICIAL  ID 38776391..
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 14.06.2022

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FÓRMICA BRANCA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LE-
GAL: Dispensa de Licitação nº DP00044/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: 
Dotação consignada no orçamento vigente 2022 – 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e 
EVANESSA CAROLINE ARAÚJO SANTOS OLIVEIRA - R$ 14.520,00 – Quatorze Mil quinhentos 
e vinte reais- CT Nº 00256//2022 – 21.06.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00044/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FÓRMICA BRANCA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES 

DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SUPERINTENDENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 20.06.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO INTRA UTERINO (DIU) CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA PARA MELHOR AS NECESSIDADES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP 00042/2022. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2022 
– 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS  - R$ 
5.250,00 – CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS. - CT Nº 00351/2022 – 14.06.2022

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP 00042/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO INTRA UTERINO (DIU) CONFORME TERMO DE 

REFERÊNCIA PARA MELHOR AS NECESSIDADES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 14.06.2022

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Fornecimento de refeições (almoço/jantar) destinado aos motoristas dos veículos 
lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Guarabira-PB, em serviço de transporte de pa-
cientes para o município de João Pessoa-PB FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DP00038/2022. DOTAÇÃO: Dotação consignada no orçamento vigente 2022. Elemento de 
despesa 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Prazo: Dezembro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e GISLAINE TARGINO 
DE OLVEIRA BUSTORFF - R$ R$ 11.250,00 – Onze mil, duzentos e cinquenta reais- CT Nº 
00340/2022 –03/06/2022.

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00038/2022.
OBJETO: Fornecimento de refeições (almoço/jantar) destinado aos motoristas dos veículos 

lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Guarabira-PB, em serviço de transporte de pacientes 
para o município de João Pessoa-PB

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de saúde.
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 02/06/2022.

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aluguel de um imóvel localizada na Rua Antônio Diogo, nº 365, bairro novo 
para atender as necessidades do STTRANS, até dezembro de 2022 FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00037/2022. DOTAÇÃO: Dotação consignada no orçamento 
vigente 2022. Elemento de despesa 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Física. Prazo: Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUARABIRA e ANTENOR GALDINO DE SOUZA - R$ R$ 16.000,00 –Dezesseis Mil reais- CT 
Nº 10133/2022 – 31/05/2022.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00037/2022.
OBJETO: Aluguel de um imóvel localizada na Rua Antônio Diogo, nº 365, bairro novo para 

atender as necessidades do STTRANS, até dezembro de 2022
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SUPERINTENDENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 31/05/2022.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Julho de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO 
EQUIPAMENTO PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Municipal nº 003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. Edital: https://www.
gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurinhém - PB, 21 de junho de 2022
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 10:00 horas do dia 06 de julho de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços odontológicos. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 
003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. Edital: https://www.gurinhem.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurinhém - PB, 21 de junho de 2022
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00008/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) 
dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Per-
manente 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: . 
Meneses e Figueiredo Ltda - CNPJ 09.613.597/0001-14. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua 
Antonio Ramalho Diniz, 26 - Centro - Ibiara - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 34541035.

Ibiara - PB, 21 de Junho de 2022
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 
NO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB, Conforme nº operacional 1077253–39, SICONV Nº 914923 
Desenvolvimento Regional, Territorial. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Ibiara: 05.000 – 15 451 1007 1008; 15 452 1007 
1061, 4490.51. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Ibiara e: CT Nº 00050/2022 - 20.06.22 - VMB CONSTRUCOES E LOCA-
COES LTDA - R$ 473.741,59.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE 
IBIARA – PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 911280/2021/MDR/CAIXA, CELEBRADO 
ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CAIXA ECONÔMICA FEDE-
RAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Ibiara: 05.000 – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 15.451.1007.1008 – CONSTRUÇÃO E RECUPERA-
ÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA – 15001000.17000000.17010000.449051 – OBRAS E 
INSTALAÇÕES.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e: CT Nº 00047/2022 - 20.06.22 - DEL ENGENHARIA 
- EIRELI - R$ 285.805,14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as dis-

posições da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2022, que objetiva: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS 
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022; ADJUDICO o seu objeto a: GALVAO MAGAZINE LTDA - R$ 
52.011,66; INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA 71332130445 - R$ 111.456,50; JOANA DARC 
COSTA AFREU - R$ 5.442,50; NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - R$ 17.114,00; 
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA - R$ 26.992,38; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
LTDA - R$ 6.938,20.

Ibiara - PB, 21 de Junho de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GAL-
VAO MAGAZINE LTDA - R$ 52.011,66; INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA 71332130445 - R$ 
111.456,50; JOANA DARC COSTA AFREU - R$ 5.442,50; NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS 
JUNIOR - R$ 17.114,00; PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA - R$ 26.992,38; VIVA DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS LTDA - R$ 6.938,20.

Ibiara - PB, 21 de Junho de 2022
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00017/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAN-

JEIROS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES, 
ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO 
DE 2022. 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: LEONARDO DE 
FREITAS ARAÚJO 10748649484 – CNPJ Nº 40.562.626/0001-06. INFORMAÇÕES: na sede da 
CPL, Rua Antonio Ramalho Diniz, 26 - Centro - Ibiara - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 34541035.

Ibiara - PB, 21 de Junho de 2022
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua pregoeira, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, o resultado de Habilitação do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00014/2022, com o seu objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATEN-
DER A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IBIARA – PB. Conforme especificação do 
edital. Sendo consideradas HABILTADAS as empresas ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA 
DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 31.187.918/0001-15; PAULO JOSE MAIA ESMERALDO 
SOBREIRA - CNPJ: 09.210.219/0001-90; PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS 
PARA LABORATORIOS EIRELI - CNPJ: 19.036.846/0001-00, sendo consideradas INABILITA-
DAS as empresas DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - CNPJ: 
40.876.269/0001-50; IN–DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES 
LTDA - CNPJ: 07.788.510/0001-14;

Ibiara - PB, 20 de Junho de 2022.
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2022

Torna público que retomará através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Frei Damião de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 08h30min do dia 28 de junho 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
prestadores de serviços e empresas no ramo de bens móveis, destinados a atender as de-
mandas operacionais das diversas secretarias deste município, conforme termo de referência. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 00028/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Itapororoca – PB, 21 de junho de 2022
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 22 de junho de 2022 Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATOS

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de estruturas diversas para 

atendimento das demandas da Administração Municipal na realização de eventos de todos os 
setores. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00027/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00244/2022 - 13.06.22 - ALEXANDRE LAUREN-
TINO DA SILVA EIRELI - R$ 27.000,00; CT Nº 00246/2022 - 13.06.22 - VAS PROMOCOES E 
EVENTOS LTDA - R$ 145.900,00.

Observação: Após a convocação para assinatura da ata/contrato, conforme publicações no Diário 
Oficial do Município em 15/06/2022, Diário Oficial em 16/06/2022 e Jornal A União em 16/06/2022, 
não compareceram as empresas W.R PRODUCOES E EVENTOS LTDA e ZERO OITO TRÊS 
SERVIÇOS, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI.

Itapororoca em 21/06/2022.
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2022
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 00001/2022, que objetiva: ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE AO 
PREGÃO N° 00005/2022, QUE TEM COMO OBJETO “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS; RATIFICO 
o correspondente procedimento em favor de: IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI 
– ME - R$ 311.635,00

Juazeirinho - PB, 10 de Junho de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE AO PREGÃO N° 
00005/2022, QUE TEM COMO OBJETO “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS. FUNDAMENTO LE-
GAL: ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 00005/2022, decorrente do processo licitatório modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00005/2022, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO: 02.220 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
E JUVENTUDE – 13 392 0002 2047 ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS 
– 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JUAZEIRINHO e: CT Nº 05801/2022 - 10.06.22 - IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL 
EIRELI - ME - R$ 311.635,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00100/2022
Aos 21 dias do mês de Junho de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, Estado da Paraíba, localizada na Rua Cícero Faustino da 
Silva - Centro - Lagoa Seca - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro 
de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classifi-
cação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00022/2022 que objetiva o registro 
de preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL GRAFICO, DE FORMA PARCELADA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS 
NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE E SUAS SECRETARIAS; resolve registrar o preço 
nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - CNPJ nº 08.997.611/0001-68. - DECK GRÁFICA 
E EDITORA EIRELI– EPP. 11.461.719/0001-46  - Item(s): 85 - 93. Valor: R$ 1.350,00. - RB 
GRAFICA DIGITAL EIRELI. 16.951.665/0001-10 - Item(s): 114 - 115. Valor: R$ 18.426,50. 
Atas 001 e 002/2022, assinadas dia 06 de Junho de 2022, om validade de 12 (doze) meses. 
SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO PERSONALIZADA LTDA. 46.109.297/0001-29 - 
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 
- 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 
- 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 
62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 
- 83 - 84 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 
- 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 
- 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 
- 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 
- 154 - 155. Valor: R$ 379.565,00. Ata 003, assinadas dia 21 de Junho de 2022, om validade 
de 12 (doze) meses.  Total: R$ 399.341,50

 Lagoa Seca - PB, 21 de Junho de 2022.
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RE-
MANUFATURA (RECARGA) DE CARTUCHOS E TONERS PARA AS IMPRESSORAS DESTA 
MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2021. ADITAMENTO: 
Dar continuidade a execução do objeto contratado - Atualizar o valor inicial contratado. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00266/2021 - Fm - Informatica 
Ltda - ME - 1º Aditivo - o valor inicial do contrato passa para R$ 132.450,00; VIGENCIA: 23/06/2023. 
ASSINATURA: 17.06.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022
O Prefeito Constitucional do Município de Livramento-PB, nos termos do relatório final 

apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria 
Jurídica, referente a Chamada Pública nº 001/2022, que objetiva: Aquisição de gêneros ali-
mentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, para o restante do ano letivo, com 
finalidade de apresentar projeto de venda de gênero alimentícios da agricultura familiar para 
alimentação escolar e habilitação dos fornecedores, conforme termo de referência; Homologo o 
correspondente procedimento licitatório e Adjudico o seu objeto a: Licitante vencedor: Adriano 
Lopes da Silva, CPF: 091.118.124-51, com o valor total R$ 20.036,06 (vinte mil, trinta reais 
e seis centavos); Licitante vencedor: Alexandre Lopes da Silva, CPF: 047.197.244-42, com o 
valor total R$ 25.042,52 (vinte e cinco mil, quarenta e dois reais, cinquenta e dois centavos); 
Licitante vencedor: Elica Maria Ferreira de Araújo Vilar, CPF: 089.968.864-08, com o valor 
total R$ 38.298,72 (trinta e oito mil, duzentos e noventa e oito reais, setenta e dois centavos); 
Licitante vencedor: Gilda Limeira de Sousa Silva, CPF: 035.509.204-23, com o valor total R$ 
18.139,50 (dezoito mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta centavos); Licitante vencedor: 
Jessica Carla Olinto de Sales, CPF: 100.510.864-17, com o valor total R$ 17.417,25 (dezes-
sete mil, quatrocentos e dezessete reais, vinte e cinco centavos); Licitante vencedor: Joana 
Paula Porfirio de Sales, CPF: 040.434.754-11, com o valor total R$ 22.203,39 (vinte e dois 
mil, duzentos e três reais, trinta e nove centavos); Licitante vencedor: José Bento de Araújo, 
CPF: 767.198.044-72, com o valor total R$ 39.404,47 (trinta e nove mil, quatrocentos e quatro 
reais, quarenta e sete centavos); 

Licitante vencedor: Maria Adacy Barreto França, CPF: 825.649.224-49, com o valor total R$ 
9.679,18 (nove mil, seiscentos e setenta e nove reais e dezoito centavos); Licitante vencedor: Maria 
Auxiliadora Gomes de Assis, CPF: 000.158.754-40, com o valor total R$ 32.138,04 (trinta e dois mil, 
cento e trinta e oito reais e quatro centavos); Licitante vencedor: Maria Celia Torres da Silva, CPF: 
043.145.544-95, com o valor total R$ 39.136,07 (trinta e nove mil, cento e trinta e seis reais e sete 
centavos); Licitante vencedor: Maria do Socorro Ferreira Lima Maranhão, CPF: 048.986.234-92, 
com o valor total R$ 13.849,50 (treze mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos); 
Licitante vencedor: Marilene Lopes da Silva, CPF: 042.469.744-04, com o valor total R$ 9.438,58 
(nove mil, quatrocentos e trinta e oito reais, cinquenta e oito centavos). Desta forma o valor total 
adjudicação e homologado é de R$ 284.783,28 (duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e oitenta 
e três reais, vinte e oito centavos).

Livramento - PB, 01 de junho de 2022
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATOS DOS CONTRATOS (068/2022 A 079/2022)

DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Livramento-PB. Objeto: Aquisição de gêneros alimen-

tícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, para o restante do ano letivo, com 
finalidade de apresentar projeto de venda de gênero alimentícios da agricultura familiar 
para alimentação escolar e habilitação dos fornecedores, conforme termo de referência. 
Fundamento Legal: Chamada Pública nº 001/2022. Dotação e fonte de recurso: Próprios 
da Prefeitura de Livramento, diversos e custeio (500, 669, 700, 701 e 749). DOTAÇÃO: 
Secretaria de Educação, 02040.12.306.1005.2010 - Garantir o acesso a merenda esc. da 
rede municipal, Total da Ficha Orçamentária - 000017, 3.3.90.30.00.00 Material de consumo, 
02040.12.361.1004.2094 - Manut. do PDDE/PNAE/MERENDA/EJA/OUTROS, Total da Ficha 
Orçamentária - 201, 3.3.90.30.00.00 Material de consumo. Todos constante no QDD/2022, 
ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por 
lei para o exercício seguinte. Vigência: Até o final do exercício financeiro de 2022. Contrato Nº 
68/2022 - Pessoa física: Maria Auxiliadora Gomes de Assis, CPF: 000.158.754-40, com o valor 
total R$ 32.138,04 (trinta e dois mil, cento e trinta e oito reais e quatro centavos); Contrato 
Nº 69/2022 - Pessoa física: Gilda Limeira de Sousa Silva, CPF: 035.509.204-23, com o valor 
total R$ 18.139,50 (dezoito mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta centavos); Contrato 
Nº 70/2022 - Pessoa física: Joana Paula Porfirio de Sales, CPF: 040.434.754-11, com o valor 
total R$ 22.203,39 (vinte e dois mil, duzentos e três reais, trinta e nove centavos); Contrato 
Nº 71/2022 - Pessoa física: Marilene Lopes da Silva, CPF: 042.469.744-04, com o valor total 
R$ 9.438,58 (nove mil, quatrocentos e trinta e oito reais, cinquenta e oito centavos); Contrato 
Nº 72/2022 - Pessoa física: Maria Celia Torres da Silva, CPF: 043.145.544-95, com o valor 
total R$ 39.136,07 (trinta e nove mil, cento e trinta e seis reais e sete centavos); Contrato Nº 
73/2022 - Pessoa física: Alexandre Lopes da Silva, CPF: 047.197.244-42, com o valor total 
R$ 25.042,52 (vinte e cinco mil, quarenta e dois reais, cinquenta e dois centavos); Contrato 
Nº 74/2022 - Pessoa física: Maria do Socorro Ferreira Lima Maranhão, CPF: 048.986.234-92, 
com o valor total R$ 13.849,50 (treze mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta 
centavos); Contrato Nº 75/2022 - Pessoa física: Elica Maria Ferreira de Araújo Vilar, CPF: 
089.968.864-08, com o valor total R$ 38.298,72 (trinta e oito mil, duzentos e noventa e oito 
reais, setenta e dois centavos); Contrato Nº 76/2022 - Pessoa física: Adriano Lopes da Silva, 
CPF: 091.118.124-51, com o valor total R$ 20.036,06 (vinte mil, trinta reais e seis centavos); 
Contrato Nº 77/2022 - Pessoa física: Jessica Carla Olinto de Sales, CPF: 100.510.864-17, 
com o valor total R$ 17.417,25 (dezessete mil, quatrocentos e dezessete reais, vinte e cinco 
centavos); Contrato Nº 78/2022 - Pessoa física: José Bento de Araújo, CPF: 767.198.044-
72, com o valor total R$ 39.404,47 (trinta e nove mil, quatrocentos e quatro reais, quarenta 
e sete centavos); Contrato Nº 79/2022 - Pessoa física: Maria Adacy Barreto França, CPF: 
825.649.224-49, com o valor total R$ 9.679,18 (nove mil, seiscentos e setenta e nove reais 
e dezoito centavos).

Livramento-PB, 02 de junho de 2022
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA 
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 00009/2022

OBJETO Contratação de empresa para o recebimento e destinação final de resíduos sólidos 
urbanos em Aterro Sanitário devidamente licenciado.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB.
CONTRATADO(S):  ELPAR – EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA, CNPJ n° 

29.591.733/0001-20.
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso I, da lei 8.666/93 e alterações posteriores.
VALOR GLOBAL: R$ 17.108,00 (dezessete mil cento e oito reais).
RATIFICO o processo acima com base no parecer da Assessoria Jurídica.

Manaíra - PB, 05 de maio de 2022.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 30901/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00009/2022
OBJETO: Contratação de empresa para o recebimento e destinação final de resíduos sólidos 

urbanos em Aterro Sanitário devidamente licenciado.
PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB.
CONTRATADO(S): ELPAR – EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA, CNPJ n° 

29.591.733/0001-20
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: RECURSOS: 20.500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA– 15 

452 1002 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. 
ELEMENTO DE DESPESA - 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

 VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02 (dois) meses
VALOR GLOBAL: R$ 17.108,00 (dezessete mil cento e oito reais)

Manaíra, 06 de maio de 2022.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IN00013/2022
OBJETO: Contratação de pessoas jurídicas para prestação de serviços médicos, para atender 

as demandas da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde do município de Manaíra/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00013/2022. 
DOTAÇÃO: 20.700 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 1008 2040 Manutenção das Atividades 

do Fundo de Saúde; 10 301 1008 2045 Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção 
Básica em Saúde; 10 302 1008 2047 Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial 
e Hospitalar; 10 301 1008 2050 Manutenção de Outros Programas do SUS – ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA: 08 (oito) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: CT Nº 21301/2022 - POLICLINICA 

MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDA, CNPJ nº 36.500.420/0001-84 - R$ 432.000,00.
Manaíra - PB, 07 de junho de 2022. 

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, por meio do site https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
Veículos novos, tipo passeio,0km (zero quilômetro), em atendimento as necessidades da Secretaria 
de Saúde no transporte de pacientes deste Município. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 
08 de julho de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 11/2011/11; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3397–1042. E-mail: cplnatuba@gmail.com. Edital: www.
natuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Natuba - PB, 21 de Junho de 2022
DEYSE MIRANDA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, por meio do site https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição 
de Veículos novos, 0km (zero quilômetro), em atendimento as necessidades das diversas Secre-
tarias e Fundos Municipais deste Município. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 08 de 
julho de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 11/2011/11; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3397–1042. E-mail: cplnatuba@gmail.com. Edital: www.
natuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Natuba - PB, 21 de junho de 2022
DEYSE MIRANDA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 00017/2022
Objeto: aquisição de medicamentos de farmácia básica para atender da população do município 

de Olho D’água-PB.
Vencedoras: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR com o valor global de 328.162,50 

(trezentos e vinte e oito mil, conto e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) e CIRURGICA 
MONTEBELLO LTDA com o valor global de R$ 9.590,00 (nove mil e quinhentos e noventa reais). 

ADJUDICAÇÃO: encerrada a fase de interposição de recurso e não havendo mais questiona-
mentos, o pregoeiro adjudica o objeto da empresa supra mencionada.  

Olho D’água-PB, 21 de Junho de 2022
MARILENE TIBURTINO LEITE

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 00019/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de estrutura 

para realização do São João 2022 do município de Olho D’água-PB.           
Vencedora: HERTZ-ESTRUTURA E EVENTOS EIRELI 
CNPJ nº 18.879.194/0001-02, com o valor global de R$ 53.565,00 
(Cinquenta e três mil e quinhentos e sessenta e cinco reais).  
ADJUDICAÇÃO: encerrada a fase de interposição de recurso e não havendo mais questiona-

mentos, o pregoeiro adjudica o objeto da empresa supramencionada.  
Olho D’água-PB, 17 de junho de 2022

MARILENE TIBURTINO LEITE
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial N.º. 0019/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de estrutura 

para realização do São João 2022 do município de Olho D’água-PB.           
Vencedor HERTZ-ESTRUTURA E EVENTOS EIRELI 
CNPJ nº 18.879.194/0001-02, com o valor global de R$ 53.565,00 
(cinquenta e três mil e quinhentos e sessenta e cinco reais). 
Resolve: Adjudicar e Homologar, após análise do processo, nos termos da Lei 10.520/2002.
Estando convocada para assinar termo contratual.  

Olho D’água-PB, 17 de Junho de 2022
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D’água. 
CONTRATADA: HERTZ-ESTRUTURA E EVENTOS EIRELI
CNPJ nº 18.879.194/0001-02
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de estrutura 

para realização do São João 2022 do município de Olho D’água-PB.           
Valor global: R$ 53.565,00 (cinquenta e três mil e quinhentos e sessenta e cinco reais).  

Olho D’agua -PB, 17 de junho de 2022
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 00017/2022
Objeto: aquisição de medicamentos de farmácia básica para atender da população do município 

de Olho D’água-PB.
Vencedoras: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR com o valor global de 328.162,50 

(trezentos e vinte e oito mil, conto e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) e CIRURGICA 
MONTEBELLO LTDA com o valor global de R$ 9.590,00 (nove mil e quinhentos e noventa reais).

Resolve: Adjudicar e Homologar, após análise do processo, nos termos da Lei 10.520/2002. 
Estando convocada para assinar termo contratual.  

Olho D’água-PB, 21 de Junho de 2022
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE ERRATA

A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, ERRATA 
sobre o Pregão Eletrônico nº 00020/2022 com objeto: Contratação de empresa para prestar serviços 
de locação de máquina retroescavadeira para realização de manutenção em diversas localidades 
do municipal de Piancó -PB. A matéria foi veiculada no DOE, DOM, com erro de digitação na data 
do certame, onde se lê 04/06/2022, leia-se 04/07/2022.

Piancó -PB, em 21 de junho de 2022.
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO

DE ERRATA 
A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, ERRATA 

sobre o Pregão Eletrônico nº 00021/2022 com objeto: Contratação de empresa para Aquisição de 
móveis e equipamentos destinados a secretaria de saúde do municipal de Piancó -PB. A matéria 
foi veiculada no DOE, DOM, com erro de digitação na data do certame, onde se lê 04/06/2022, 
leia-se 04/07/2022.

Piancó -PB, em 21 de junho de 2022.
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 00033/2022.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
CONTRATADA: EUDENYA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ sob 

o nº 46.742.729/0001-34.
OBJETIVO: Contratação de escritório de advocacia para a prestação de Serviços de Consultoria 

e Assessoria Jurídica junto ao CRAS, Auditoria do Município e atuação junto a Procuradoria Geral 
do Município de Piancó-PB.  

VALOR MENSAL: R$ 2.325,00 (dois mil trezentos e vinte e cinco reais).   
VALOR GLOBAL: R$ 13.950,00 (treze mil novecentos e cinquenta reais). 
Piancó- PB, em 20 de junho de 2022.
Ratifico o presente processo nos termos da lei. 

Daniel Galdino De Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Sexto Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.00005/2022, em 03.01.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa POSTO DE COMBUSTÍVEL SS LTDA 
OBJETO CONTRATUAL: Registro de preços para aquisição de combustíveis com o abaste-

cimento na cidade de Piancó-PB, atendendo as necessidades de todas secretarias da Prefeitura 
Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022. 

OBJETO DO ADITIVO:  Alteração de Valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 21 de Junho de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Quarto Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.00006/2022, em 03.01.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Registro de preços para aquisição de combustíveis com o abaste-

cimento na região do município de Campina Grande-PB, atendendo as necessidades de todas 
secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.

OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 21 de Junho de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADE N° 00033/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
CONTRATADA: EUDENYA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ sob 

o nº 46.742.729/0001-34.
OBJETIVO: Contratação de escritório de advocacia para a prestação de Serviços de Consultoria 

e Assessoria Jurídica junto ao CRAS, Auditoria do Município e atuação junto a Procuradoria Geral 
do Município de Piancó-PB.  

VALOR MENSAL: R$ 2.325,00 (dois mil trezentos e vinte e cinco reais).   
VALOR GLOBAL: R$ 13.950,00 (treze mil novecentos e cinquenta reais). 

Piancó- PB, em 20 de junho de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada 

na Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB–077 - Pilões - PB, às 09h30min do dia 11 de julho 
de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação 
de serviços de engenharia para Reforma do Posto de Saúde, localizado no Assentamento de 
Redenção – Pilões/PB, conforme especificações do Projeto, Planilhas, Memorial Descritivo e 
Termo de Referência em anexos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 15 de junho de 2022.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E REALIZAÇÃO 
DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, PREVENTIVOS E CORRETIVOS DESTINADOS A FROTA 
VEICULAR PORTE LEVE, MÉDIO E MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SER-
VIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME - R$ 297.740,00; SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 
PARA AUTOS LTDA - R$ 270.050,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 17 de Junho de 2022
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Valdecir Mineiro da Costa, S/N - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, às 09:00 horas 
do dia 07 de Julho de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS 
SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Municipal nº 007/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3641–1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 21 de Junho de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS 
E/OU GENUÍNAS E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, PREVENTIVOS E CORRETI-
VOS DESTINADOS A FROTA VEICULAR PORTE LEVE, MÉDIO E MÁQUINAS PESADAS DESTE 
MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Riacho de Santo Antônio: Recursos Próprios do Município de Riacho de 
Santo Antônio: 02020.04.122.1002.2002 – 02040.04.123.1003.2003 – 02050.20.608.2001.2004 
–02060.12.361.2005.2007 – 02060.12.361.2005.2058 – 02060.12.361.2005.2097 
–02060.12.365.2009.2013 – 02080.10.301.2013.2017 – 02080.10.301.2013.2089 
–02080.10.301.2013.2019 – 02080.10.301.2013.2098 – 02080.10.302.2015.2022 
–2090.08.243.2017.2025 – 02090.08.244.2018.2028 – 02100.15.122.2019.2029 –ELEMENTO 
DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVI-
ÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00059/2022 
- 17.06.22 - AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME - R$ 
297.740,00; CT Nº 00060/2022 - 17.06.22 - SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA 
AUTOS LTDA - R$ 270.050,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 074/2022
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 074/2022, cujo 

objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-
TE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE – DIVISÃO 
DE ATENÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA RITA/PB, para às 09h00m do dia 07 de Julho de 2022. Edital: https://licitacoes.santarita.
pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimen-
tos: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita/PB, 21 de Junho de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 075/2022
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 075/2022, 

cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
(ELETROCADIÓGRAFOS, RETINOSCÓPIOS, OFTALMOSCÓPIOS, ESTETOSCÓPIOS, INALA-
DORES, OXÍMETROS, PINÇAS, ETC)  PARA A REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
RITA/PB, para às 09h00m do dia 08 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, 21 de Junho de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N° 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2022

O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E O SECRETÁRIO 
INTERINO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 
atribuições legais, e CONSIDERANDO a deliberação da Comissão Permanente de Licitação - CPL/
PMSR, no procedimento referente à TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022 - CPL/PMSR; CONSIDE-
RANDO a inexistência de qualquer vício ou irregularidade, resolve:

I - HOMOLOGAR o resultado da TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022, PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO Nº 059/2022 - PMSR, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, 
PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E PRAÇA, NOS LOTEAMENTOS SOL 
NASCENTE E PLANO DE VIDA, NO BAIRRO DE TIBIRI II, MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB, pelo 
menor preço global, conforme projeto básico, a empresa a seguir relacionada com os respectivos 
valores: 

SUPERIOR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 36.120.695/0001-92, SENDO:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS R$ 1.088.878,98 (UM 

MILHÃO, OITENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO 
CENTAVOS), REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS.

SECRETARIA DE SAÚDE R$ 1.477.071,40 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SETENTA E 
SETE MIL, SETENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS), REFERENTE A CONSTRUÇÃO 
DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

II - ADJUDICAR pelo menor preço global a empresa SUPERIOR SERVIÇOS DE ENGENHA-
RIA LTDA, CNPJ: 36.120.695/0001-92 a execução dos serviços, conforme disposto no objeto do 
presente processo licitatório;

III - DETERMINAR ao setor competente a convocação do proponente vencedor para assinatura 
do contrato, nos termos da legislação pátria vigente.

Santa Rita/PB, 21 de Junho de 2022.
KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RAFAEL GOMES MONTEIRO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO

(republicado por incorreção)
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar, através da Comissão 
Permanente de Licitação, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim 
Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 11 de Julho de 2022, licitação modalidade 
Tomada de Preço, do tipo menor preço Global, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRI-
TO DE ODILÂNDIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1795. E-mail: 
pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/  editais; 
www.tce.pb. gov.br. 

Santa Rita - PB, 21 de junho de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIO-

NADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB. 

 A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 0020/2022, de 31/01/2022, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº 38, de 2017, Decreto Municipal nº 79, de 2021; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019.

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 051/2022, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE SANTA RITA, PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: 

- VENTISOL DA AMAZONIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA
CNPJ: 17.417.928/0001-79
Valor R$: 616.700,00 

Santa Rita - PB, 21 de junho de 2022.
MARIA NEUMA DIAS
PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim – PB, torna público a licitação sob modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Locação de Veículo tipo caminhonete (pick up grande) 
para ficar a disposição da Secretaria de Esportes do Município de São José do Bonfim/PB. Data e 
horário do início da disputa: 09:30hs/mim do dia 07/07/2022. LOCAL: Portal de Compras Públicas 
– www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão 
ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, 
na Rua José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB.

São José do Bonfim – PB, 21 Junho de 2022.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim – PB, torna público a licitação sob modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Unidade Móvel de Saúde - veículo de 
transporte sanitário (com acessibilidade - 1 cadeirante)  para o município de São José do Bonfim/
PB. Data e horário do início da disputa: 09:30hs/mim do dia 08/07/2022. LOCAL: Portal de Compras 
Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos 
poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de 
Licitação, na Rua José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB.

São José do Bonfim – PB, 21 Junho de 2022.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 22 de junho de 2022     27Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE DISPENSA Nº 00007/2022

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO I DA LEI 14.133/2021
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas/PB, com sede Praça Bossuet Wanderley, 

61 - Centro - São José de Espinharas - PB, em conformidade com o Art. 75, inciso I - da Lei Federal 
nº 14.133/2021 torna público que fará realizar, Contratação Direta - Dispensa de Licitação, para: 
Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Projetos de Engenharia e Arquitetônico 
referente a Canal de Macrodrenagem, Quadra Poliesportiva, Auditório Municipal e Campo de Futebol 
para o Município de São José de Espinharas/PB, conforme edital constante no site do município através 
da página: http://saojosedeespinharas.pb.gov.br, setor de licitação e através do e-mail: licitacao@
saojosedeespinharas.pb.gov.br. Limite para apresentação da Proposta de Preços: 28/06/2022 às 
12:00hs. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

São José de Espinharas/PB, 20 de junho de 2022.
Rogéria Jordânia da Silva Assis

Agente de Contratação

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 40101/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação do Prédio da Secre-
taria de Educação do Município de São José de Espinharas/PB, através do Convênio nº 0087/2021 
da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos: Convênio nº 0087/2021 da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da 

Articulação Municipal e o Município de São José de Espinharas através da Classificação Orçamentária: 
02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISMO - 12 368 3012 1029 
CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ELEMENTO 
DE DESPESA - 4.4.90.51 00 1570.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES; 12 361 3017 1060 CONSTRUIR, 
AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM EDUCAÇÃO - FUDAMEN-
TAL - ELEMENTO DE DESPESA - 4.4.90.51 00 1571.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas e: MG CONSTRU-

ÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 33.894.347/0001-84 – VALOR TOTAL: 144.471,37 (Cento e 
quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos).  

São José de Espinharas - PB, 10 de junho de 2022
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00067/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por Lote. Objeto: Aquisição 
de fardamentos para atender as demandas da Secretaria de Saúde de São José de Piranhas - PB. 
Abertura das propostas: dia 07 de Julho de 2022 às 09h00 (horário de Brasília), através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através 
do endereço eletrônico www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 21 de Junho de 2022.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00068/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedimen-

to licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por Lote. Objeto: aquisição de 
medicamentos, equipamentos e material de uso médico-hospitalar, destinados à Secretaria Municipal 
de Saúde, SAMU e Hospital Municipal de São José De Piranhas-PB. Abertura das propostas: dia 
07 de Julho de 2022 às 13h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através do endereço eletrônico 
www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 21 de Junho de 2022.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
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: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS NO 
CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimen-
to licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: R S CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 144.727,06.

São João do Tigre - PB, 15 de Junho de 2022.
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVI-
MENTAÇÃO DE TRECHOS NO CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de São João do Tigre: 05.000 SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 451 2038 
1009 – CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO–FIO E LINHA DÁGUA – 192 4.4.90.51 
00 1.700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 05301/2022 - 
15.06.22 - R S CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 144.727,06.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO DE VALOR

PARA EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
QUINTO APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº00002/2022. PARTES: PREF. MUN. DE 

SÃO SEB. DE LAGOA DE ROÇA E POSTO DE COMB. NOBERTO LAGOA DE ROÇA LTDA, 
CNPJ Nº 18.709.157/0001-56 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS E GPL.  FUND. LEGAL: PREGÃO ELETRONICO 
Nº00014/2021, DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS - FEDERAL, O QUE SE REF. REALINHA-
MENTO DE VALOR PARA EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUE FICARÁ COM OS 
SEGUINTE PREÇOS: GASOLINA R$ 7,29; ETANOL R$ 5,79; ÓLEO DIESEL R$ 7,59; E DIESEL 
S10 R$ 7,79; MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, COM FULCRO NO INCISO 
XXI, DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO. ARTIGO. 65, II, “D” DA LEI 8.666/93, COM 
SUAS POSTERIORES E VIGENTES ALTERAÇÕES. ASSINAM: SEVERO LUIS DO NASCIMENTO 
NETO E POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOBERTO LAGOA DE ROÇA LTDA. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº: RP 00007/2022

A Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça, nos termos da Lei Fed. nº 10.520, nº 
8.666, nº 123, nº 10.024, e legislação pertinente; conforme a proposta apresentada no PE nº 00007/2022 
que objetiva o registro de preços para fornecimento de forma parcelada de pneus, câmara de ar, protetor 
de aro para atender a demanda do município; resolve registrar o preço nos seguintes termos: A referida 
Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12  meses, considerados da data de publicação, esta 
Ata de Registro de Preços será utilizada pela Prefeitura Municipal, que também é o órgão gerenciador 
responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional 
definida no respectivo orçamento programa. Integram esta Ata, o Edital do PE nº 00007/2022 e seus 
anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:  Boreal Sul Comercial Ltda.

39.422.751/0001-31 Item: 13. R$ 8.112,00 - DPA Comercio De Pneus Ltda.10.432.113/0001-10 
Item: 16. R$ 6.348,00 - Ideal Pneus Peças e Serviços. 17.711.924/0001-07 Item: 1-2-3-4- 5-6-7-
8-9-11-12-14-17-18-19-20-23-25. R$ 317.972,48 Lukauto Com. de Pneumáticos e Peças Ltda. 
13.545.473/0001-16 R$ 10-15-21-22-24-26. R$ 71.093,64 R$ 403.526,12 - Para dirimir as questões 
decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Esperança/PB.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 21 de Junho de 2022
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Locação de estruturas e equipamentos 
diversos para festividades da prefeitura Municipal de Sertãozinho–Pb. Abertura da sessão pública: 
09:30 horas do dia 08 de Julho de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão 
pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3685–1073. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://
sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Sertãozinho - PB, 21 de Junho de 2022
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0047/2022
A Pregoeira informa, que será realizado o, procedimento licitatório do tipo Menor Preço.  Objeto: 

Aquisição de equipamentos para Unidade de Pronto Atendimento Dr. Mauro Abrantes Sobrinho 
Gadelha, referente a convênio n° 173/2021, conforme condições do Edital e seus anexos. Abertura 
das propostas no dia 07 de Julho de 2022, às 08:30h, através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Edital: portal tramita: www.tce.pb.gov.br; e www.sousa.pb.gov.br – portal da transparência. 
Informações cplsousa2017@yahoo.com.br. 

Sousa, 21 de Junho de 2022
Alyne Santos de Paula

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0048/2022
A Pregoeira informa, que será realizado o, procedimento licitatório do tipo Menor Preço.  Objeto: 

Aquisição de equipamentos para Policlinica Mirian Gadelha, referente a convênio n° 174/2021, 
conforme condições do Edital e seus anexos. Abertura das propostas no dia 07 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. Informações cplsousa2017@yahoo.com.br. 

Sousa, 21 de Junho de 2022
Alyne Santos de Paula

Pregoeira

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

RESULTADO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº  019/2022

Recorrente:  NASA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
O Pregoeiro do Ministério Público da Paraíba, torna público aos licitantes interessados, no uso 

de suas atribuições legais, que conheceu, e, no mérito, rejeitou  a impugnação interposta pela 
empresa NASA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ nº 30.723.567/0001-
57, negando inclusão de exigências no edital. Mantido o edital e data do certame. Fica a licitante 
recorrente e demais licitantes intimados  da decisão.

João Pessoa, 21/junho/2022.
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2022
PROCESSO Nº 19.000.007698.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, 
PREVENTIVA E CORRETIVA, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, destinado à Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento Humano - SEDH, 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: 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 22-01183-9
João Pessoa, 21 de junho de 2022.

JOÃO CLÁUDIO ARAÚJO SOARES
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2022
PROCESSO Nº 19.000.010108.2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO ESPECIALIZADO EM EVENTOS, destinado 
à FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DA PARAÍBA - FUNESC, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 07/07/2022 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: gelic08@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 22-01201-7                                                       
João Pessoa, 21 de junho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2022
PROCESSO Nº 25.216.000086.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA NAS REDES DE TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DESTINADO AO HOSPITAL 
DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE-PB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 07/07/2022 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 22-01173-0
João Pessoa, 21 de junho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 023/2022

REGISTRO Nº 22-01214-1
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NA CIDADE DE NOVA FLORESTA/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: 23 de julho de 2022, às 09h. 

João Pessoa, 21 de junho de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 048/2022

REGISTRO Nº 22-01213-3
OBJETO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO NOVO COMPLEXO EDUCACIONAL DA 

ESCOLA E.E.F.M. JOSÉ RODRIGUES DE ATAIDE, EM ITATUBA/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: 11 de julho de 2022, às 09h. 

João Pessoa, 21 de junho de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do SINDIÁGUA-PB, no uso de suas atribuições que lhe são concedidas pelo Estatuto 
Social e a Legislação vigente, convoca todos os associados empregados da COMPANHIA DE ÁGUA 
E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, 
a ser realizada na sede do Sindicato situada à Av. Capitão José Pessoa 89 - Bairro de Jaguaribe - 
João Pessoa-PB, no dia 29 de junho de 2022, às 17h00 em primeira convocação, com a presença 
da metade mais um dos sócios quites e em segunda convocação, às 18:00h do mesmo dia, com 
qualquer número de associados presentes, para tratar dos seguintes assuntos: a) Análise e Apre-
ciação pela Assembleia Geral da Proposta de Orçamento da Receita e Despesas para o Exercício 
de 2023, instruída com parecer do Conselho Fiscal; b) Deliberar sobre os assuntos correlatos.

João Pessoa, 21 de junho de 2022.
JOSÉ RENO DE SOUSA

Presidente

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.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA, 

VIGILÂNCIA, TRANSPORTE DE VALORES, SEGURANÇA ORGÂNICA, ESCOLTA ARMADA, 
VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, SEGURANÇA PRIVADA E NOS CENTROS DE FORMAÇÕES DE 
VIGILANTES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAÍBA (SINDVIGILANTES-
-CG)  O PRESIDENTE DESTA ENTIDADE SINDICAL SUPRA NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
CONFERIDAS PELO ESTATUTO SOCIAL E LEGISLAÇÃO PERTINENTE VEM, ATRAVÉS DESTE 
EDITAL  CONVOCAR TODOS OS EMPREGADOS DA EMPRESA: FORÇA ALERTA SEGURANÇA 
E TRASNPORTE DE VALORES LTDA CNPJ 10.446.347/0001-16 MATRIZ, FORÇA ALERTA SE-
GURANÇA E TRASNPORTE DE VALORES LTDA CNPJ 10.446.347/0004-69 FILIAL, PARA PAR-
TICIPAREM DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA NA DATA, LOCAL 
E HORÁRIO SEGUINTE, DIA 25 DE JUNHO DE 2022, ÀS 09:00H  EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO 
E ÀS 09:30H EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO COM QUAISQUER NUMERO DE PRESENTE. NA 
SEDE DA ENTIDADE SINDICAL, SITUADA NA RUA: GILBERTO PEREIRA Nº 125, BAIRRO DA 
LIBERDADE NESTA CIDADE, A ASSEMBLÉIA SERÁ APRECIADAS A SEGUINTE ORDEM DO 
DIA, A) LEITURA DO EDITAL, B) APRESENTAR E VOTAR A PROPOSTA DO ACORDO COLETIVO 
DA JORNADA DE TRABALHO 12X36 CONFORME CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA E OS SEUS 
PARÁGRAFOS DA CCT   EM VIGOR.

EDENIR BERNARDO DA SILVA
PRESIDENTE.

CAMPINA GRANDE, 20 DE JUNHO DE 2022.

28  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 22 de junho de 2022 Publicidades

EDITAL DE CITAÇÃO - ESTADO 
DA PARAÍBA - EDITAL DE CITAÇÃO 
COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. 
Dra.  AUDREY KRAMY ARARUNA 
GONÇALVES, Juíza de Direito da 4ª 
Vara Cível da Comarca de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, em virtude 
da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos 
o presente edital virem ou deste co-
nhecimento tiverem, que por este CITA 
ANDERSON MAX PEREIRA DA SILVA 
EIRELI – ME, CNPJ 16.774.235/0001-
70, na qualidade de EXECUTADO, em 
lugar incerto e não sabido, para todos 
os termos da ação EXECUÇÃO, pro-
cesso nº 0815133-62.2017.8.15.0001, 
promovida por BANCO DO NORDESTE 
DO BRASIL S/A contra ANDERSON 
MAX PEREIRA DA SILVA EIRELI – ME, 
CNPJ 16.774.235/0001-70 e OUTROS, 
para no prazo de 03 (três)dias, pagar o 
débito no valor de R$ 3.782,70 (três mil, 
setecentos e oitenta e dois reais e se-
tenta centavos) valor esse devidamente 
atualizado até a posição de 14/06/2017 
e demais acréscimos legais. Com arri-
mo no art. 652-A do CPC, honorários 
advocatícios fixados em 10% (dez por 
cento) sobre o valor da dívida. No caso 
do integral pagamento no prazo de 3 
(três) dias, reduza-se a verba honorá-
ria pela metade. CUMPRA-SE. Dado 
e passado neste Cartório do 4º Ofício 
Cível de Campina Grande – PB, aos 10 
de fevereiro de 2021. Eu, Jussara do 
Carmo Lima Cunha, Técnica Judiciária, 
o digitei – Audrey Kramy Araruna Gon-
çalves – Juíza de Direito.

SR CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 
15.530.189/0001-00, torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio 
Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabe-
delo a Renovação da Licença de Prévia 
para Residencial Multifamiliar, situado na 
Rua Ernani Siqueira, S/N, Jardim Brasília, 
Loteamento Viração, Quadra S/N, Lote 
Y8A – Cabedelo/PB. SR CONSTRUÇÕES 
EIRELI, CNPJ: 15.530.189/0001-00, 
torna público que requereu a SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e 
Aquicultura de Cabedelo a Renovação da 
Licença de Prévia para Residencial Multi-
familiar, situado na Rua Ernani Siqueira, 
S/N, Jardim Brasília, Loteamento Viração, 
Quadra S/N, Lote Y8A – Cabedelo/PB.
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