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João Azevêdo também inaugurou, ontem, delegacia e as reformas do canil da PM e da Biblioteca Augusto dos Anjos. Página 3

Museu reúne a história da Polícia Militar da Paraíba

Influenza: vacina 
é ampliada 
para todos 
os públicos

Tabagismo: PB 
irá desenvolver 
projeto pioneiro 
do Inca

Pode  tomar o imuni-
zante contra a gripe qual-
quer pessoa a partir dos 
seis meses de idade.
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Ações de controle e 
combate ao tabagismo le-
varam o estado a ser esco-
lhido pelo instituto.
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Conselho elege 
Paes de Andrade 
novo presidente 
da Petrobras

Programação 
marca Dia 
do Orgulho 
LGBTQIAP+

Mandato do quarto 
gestor a assumir a função 
no Governo Bolsonaro vai 
até 13 de abril de 2023.
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Debates sobre políticas 
públicas, live e rodas de 
conversa marcam a data 
na Paraíba.
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Foto: Marcos Russo

Preço do diesel dispara e supera 
o litro da gasolina na Paraíba

combustível

Para especialista, aumento onera, duplamente, o valor dos alimentos, e preços irão subir ainda mais. Página 17

Usuários do transporte 
público reclamam de 

atrasos e superlotação. 
Semob-JP realizou estudo e 
verificou a necessidade de 
readequação de horários e 

linhas de ônibus. 
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Frota insuficiente para atender 
João Pessoa gera insatisfação

n “Não resisto a um fole. 
Dominguinhos e Flavio José, me 
soam nostálgicos e, entre um baião 
e outro, quando escuto as rádios, 
me dói as saudades. Boas”.
    

Ana Adelaide Peixoto 
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Obra é uma das atividades de Marlene Almeida, que 
acaba de completar 80 anos, repleta de projetos.
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Artista prepara livro que 
cataloga as cores da terra

n “A cada jogo que assisto do 
atacante, eu fico ainda mais com 
a certeza de que nem mesmo o 
Neymar está jogando tanta bola 
como o Hulk no momento”.
   

Ivo Marques
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Foto: Acervo pessoal

Foto: Marcos Russo
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NA PARAÍBA

A Covid em números
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Mês de Incentivo à Doação de Sangue

Sangue do Braço,
Vida no Laço!

Das sete partidas, quatro serão 
em casa, a começar pelo jogo do pró-
ximo domingo. A Raposa está na 17ª 
posição e com apenas 12 pontos.
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Campinense tem sete jogos 
para sair da zona 
de rebaixamento
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Nos 90 anos de história da Justiça Eleitoral no Brasil, há muito o que se comemo-
rar. Não há dúvidas que as eleições ganharam um novo patamar qualitativo a par-
tir da instalação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que começou a funcionar em 
20 de maio de 1932, na então capital federal, o Rio de Janeiro – na sequência, sema-
nas depois, as unidades de Tribunal Regional Eleitoral (TRE) iniciariam suas ativi-
dades nos estados.   

É fato que após a criação do TSE, houve uma considerável redução na ocorrência 
de fraudes eleitorais no país, que haviam contaminado os pleitos ao longo da Primei-
ra República, de 1889 a 1930. Em excelente artigo publicado na seção ‘Arquivo S’, re-
sultante da parceria entre a Agência Senado e o Arquivo do Senado, registra-se que 
“Até então, de acordo com discursos, debates e projetos dos senadores da época, as 
ações desonestas para forçar a vitória de determinados candidatos não eram casos 
isolados, mas sim uma prática generalizada”. Se não pôs fim, em definitivo, as falca-
truas, ao menos a criação do TSE deu um passo importante para minimizar as irre-
gularidades que ocorriam em todo o país. 

Antes de o TSE assumir a organização das eleições – pasmem – eram os próprios 
políticos e partidos que, obviamente, almejavam os resultados de seus interesses, que 
faziam essa tarefa. Era como se fosse dada as raposas a guarda do galinheiro, de tão 
manipuladas que eram as eleições e que feriam de morte a democracia. Na forma-
ção da mesa eleitoral, por exemplo, os líderes políticos locais podiam indicar um alia-
do para a função de mesário, indivíduo responsável por fazer a apuração dos votos, 
guardar a urna e a ata eleitoral. O resultado, portanto, seguia as conveniências dos 
detentores do poder político.    

Com o passar das décadas, o aprimoramento dos processos eleitorais deu um bas-
ta em falcatruas, sendo que o ápice de tudo isso ocorreu em 1996, com a implantação 
das urnas eletrônicas. E outro procedimento adotado 12 anos depois, em 2008, deu 
um novo salto de qualidade no tocante a inibir ainda mais possíveis fraudes: a bio-
metria, que efetivou o reconhecimento eletrônico da impressão digital dos eleitores. 

Há que se dizer que desde o advento das urnas eletrônicas, não foram compro-
vadas mais nenhuma fraude no resultado das eleições brasileiras. O ato soberano do 
voto popular tem sido resguardado pelas novas tecnologias.  

Felizmente, os ataques maldosos e irresponsáveis contra o atual sistema eleitoral 
do país não surtiram o efeito que alguns políticos almejavam. Falcatrua nunca mais! 

Artigo

À prova de fraudes 
Editorial

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

O homem e suas paixões 
Foi o publicitário Alberto Arcela, profis-

sional consagrado no campo da propaganda, 
um amigo de quase cinquenta anos, quem 
cunhou essa frase – o Homem e suas Paixões 
- para definir a minha trajetória, o meu tem-
peramento e o meu estilo de vida. Diretor e 
produtor do primeiro comercial que eu gravei 
para a televisão, em 1978, anunciando o edifí-
cio Nelson Maciel – um prédio de oito anda-
res, um dos primeiros a serem construídos na 
Avenida Ruy Carneiro – Arcela sempre este-
ve ao meu lado, e ao meu alcance, nos muitos 
projetos que realizamos juntos ao longo des-
sas cinco décadas. 

- Você é um homem apaixonado pela vida 
e por tudo o que faz. E é isso que mantém a 
sua juventude e o seu entusiasmo, motivando 
a todos nós com os seus exemplos de vitalida-
de e de amor ao próximo, disse-me, num dos 
nossos encontros mais recentes, quando dis-
cutíamos o tema para a festa dos meus 70 anos 
que está marcada para a próxima sexta-feira. 

Acredito que todos os homens têm as suas 
paixões. No meu caso, felizmente, tenho mui-
tas e intensas, que se apresentam das formas 
mais diversas fruto do meu temperamento in-
quieto e da minha imaginação criadora. Exer-
ço, simultaneamente, várias profissões a que 
me entrego e me fascinam: sou jornalista, mú-
sico, publicitário, apresentador de televisão, 
escritor, empresário e advogado, aposentado 
como Defensor Público. 

Em todas elas consegui descobrir algum 
atrativo relevante, que me fez avançar na re-
lação, conseguir bons resultados e retirar ex-
periências preciosas. Trabalhar é uma das pai-
xões que acionam a minha mola propulsora 
para seguir adiante, a não permitir que o mo-
tor estanque e dê sinais de esgotamento. 

Como jornalista, sou completamente en-
volvido pelo fascínio da notícia, de trabalhar a 
informação, de produzir textos e comentários 
que possam contribuir para o bem comum. A 
coluna, que mantenho há 47 anos, primeiro na 
mídia impressa e agora pelo sistema online, é 
um compromisso que estabeleci comigo mes-
mo que me compraz e remunera como um sa-
lário moral que me sustenta o espírito. 

Apaixonado pelos Beatles e pelas canções 
do Roberto, e de todos os gêneros musicais 
de qualidade, faço da música o bálsamo que 
me renova o espírito, que realça as minhas 
mais belas lembranças, que me proporciona 

uma viagem pelos melhores momentos que 
atravessei e continuo a atravessar por força 
das emoções que não se esgotam. 

A família, a que recebi de berço e a que 
construí ao lado da Maria Lúcia, é a poção má-
gica que me ergue e impulsiona; é o fato gera-
dor da minha existência e a base de todas as 
minhas atitudes. Junto com a fé no Criador da 
força do Espírito Santo, a quem entrego as mi-
nhas decisões e o meu destino, são a raiz da 
coragem e da resistência necessária para en-
frentar os obstáculos, superar as vicissitudes 
e alcançar a felicidade. 

Os amigos integram essas paixões. Amiza-
des puras, leais e sinceras, velhas e novas, que 
resistem às intempéries do tempo, se conso-
lidam, se expandem a cada dia e tem acolhi-
mento em meu coração. Ainda ontem, em te-
lefonema às primeiras horas da manhã, ouço 
as palavras reconfortantes de Roberto Santia-
go, um amigo das horas certas e incertas, na 
fartura ou na escassez. 

- Abelardo, uma amizade não se mede pelo 
tempo, mas pela intensidade. O verdadeiro 
amigo a gente reconhece pelo caráter que os 
tornam pessoas de nossa confiança, a qual-
quer tempo e a qualquer hora.  

Realmente, tenho muitas paixões. E em to-
das elas, sou correspondido com amor e leal-
dade. Como diz o Livro Sagrado, “na vida, a 
gente colhe o que semeia e recebe em troca 
tudo o que oferece”.  

E Jesus proclama: “Amai o próximo como 
a ti mesmo”. Esse é o caminho.

Há tempo convivo com a máxima de que 
a geração mais nova é melhor que a anterior. 
Melhor no sentido de mais próspera, por ter 
mais acesso à informação e ao conhecimen-
to. Acredito que é até algo comum aos que 
estão na faixa entre 70 e 80 anos, hoje em dia.

Mas o que está havendo com essa geração 
que está chegando? Com um celular - cada 
vez mais sofisticado - nas mãos, os jovens es-
tão se despreocupando com o conteúdo: o 
mais importante é resolver o problema, sem 
questionamentos. Se o resultado é positivo, 
pouco importa a ciência por trás ou a filoso-
fia que faz pergunta e tenta explicar.

Não há dúvidas que a tecnologia sur-
preendeu. E a surpresa foi grande, porque 
nem os pensadores se atreveram a destacar a 
importância que ela teria no futuro. Não con-
seguiram nem chamar a atenção para a revo-
lução que o domínio de determinada solução 
eletrônica, por exemplo, poderia significar.

Será que a interação com a tecnologia pro-
vocou uma deficiência afetiva que faz com 
que os jovens não queiram mais sair de casa? 

E assim vamos convivendo com uma ve-
locidade que muda cenários com uma rapi-
dez impressionante. Os jovens apreenderam 
da tecnologia a velocidade, querem resol-
ver problemas em um clique, passeando de 
uma plataforma a outra na internet, pulan-
do de aplicativos com soluções para diver-
são, finanças, trabalho e pesquisa, mas não 
fazem perguntas!

Com isso, aceitam, desde que tudo che-
gue até eles através da internet. A certeza 
mais simples desapareceu, a partir de uma 
simples constatação: li na internet!

Não deveria ser assim. A ciência, que ten-
ta consolidar sua narrativa como a mais crí-
vel de todas, até mais que as sagradas, aler-
ta para não se fechar a visão, não desistir da 
dúvida, desde que não se perca a objetivida-
de, não se desvie dos fatos.

E apesar disso, vez por outra, uma farsa 
científica é denunciada, uma descoberta con-
testada, um tratamento descartado ou uma 
terapia relegada ao ostracismo, embora haja 
todo um debate ético e filosófico por trás de 
toda iniciativa com pesquisa e metodologia.

Mas a geração está melhor que a ante-
rior? Superou os pais econômica e profissio-
nalmente? Por exemplo, dá para justificar a 
falta de gentileza no trânsito, que é capaz de 
despertar no mais calmo dos motoristas a fú-
ria de uma fera diante de um deslize qual-
quer de alguém, seja na direção, numa bici-
cleta ou a pé?

O que dizer dos motoqueiros que se en-
tregam a uma corrida desenfreada, sem sen-
tido, para ganhar centavos com uma entre-
ga? Arriscam a vida como se ela fosse acabar 
no próximo sinal!

Não conseguem imaginar que ao arris-
carem-se tanto e tão velozmente podem aca-
bar em um acidente que, quando não tira a 
vida, deixa sequelas para o resto dela. O dia 
a dia está cheio de histórias, as estatísticas 
mostram uma verdade inconcussa quando 
revela números dos atendimentos no fim de 
semana com o detalhe: a grande maioria de-
les foi por causa de queda de motos, em mui-
tos casos com o agravante do piloto ter in-
gerido álcool. O trauma virou epidemia nas 
grandes cidades.

Não dá para discutir nesse espaço com a 
profundidade necessária. Há aqui, apenas, 
uma análise superficial, a partir de impres-
sões que preocupam qualquer pai, profis-
sional ou autoridade. Afinal, as novas gera-
ções pertencem a todos e são a esperança de 
melhorar o mundo, até porque as mais ve-
lhas sempre acreditam que não consegui-
ram fazer as mudanças que um dia acredi-
taram ser possíveis.

Apenas um lembrete, para os que têm 
muita pressa, não fazem perguntas, e não 
se preocupam com as explicações necessá-
rias para o esclarecimento de qualquer dú-
vida: apesar de toda a velocidade dos novos 
tempos, a vida é analógica. E a compreensão 
dela não se dá acionando um interruptor.

São necessários conhecimento e sabe-
doria para que a geração seguinte supere a 
atual. Um clique não resolve tudo!

Jovens e seus dilemas

Luiz Carlos Sousa
luizcarlosjp@gmail.com | Colaborador
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História abandonada

“E assim vamos 
convivendo com 
a velocidade que 
muda cenários 
com uma rapidez 
impressionante...

Luiz Carlos Sousa

“Como jornalista, 
sou completamente 
envolvido pelo 
fascínio da notícia, 
de trabalhar a 
informação

Abelardo Jurema Filho
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NilvaN Não foi 
rifado pelo pl?  

Cartilha sobre 
regra eleitoral 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

lula agradeCe a maNifestação do 
públiCo No são João de CampiNa   

“Não veJo problema” 

“pela questão regioNal”     

dois perdem maNdatos 

“Sempre digo que não faço veto a ninguém, 
embora há algum tempo não tenha tido contato 
político neste sentido. Mas não vejo nenhum pro-
blema da gente sentar e conversar”. Do governa-
dor João Azevêdo, ao responder a jornalistas se 
concordaria com o retorno da vice-governadora 
Lígia Feliciano (PDT) – e, por tabela, do deputado 
federal Damião Feliciano – à sua base.     

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, o pri-
meiro a oficializar que o Progressistas indicaria 
Lucas Ribeiro para compor a chapa governista, 
comentou a escolha: “Consideramos que é im-
portante pela questão regional, pela sua história, 
já foi secretário, vereador, hoje vice-prefeito de 
Campina Grande”, disse, destacando que a 
condução do processo será feita pelo governador 
João Azevêdo. 

A Câmara Municipal de Campina Grande terá 
‘caras novas’ nos próximos dias. É que a Justiça 
Eleitoral, por meio do juiz Alexandre Trineto, 
anulou o registro de candidaturas de dois verea-
dores eleitos pelo Democratas – hoje União Brasil 
– e determinou a redistribuição de vagas. Com 
isso, perderam os mandatos Dinho Papaléguas 
e Waldenir Santana. O partido teria burlado a 
chamada cotas de gênero nas eleições de 2020.       

‘Cartilha de Condutas 
Vedadas aos Agentes 
Públicos’ é o título de 
conjunto de informações 
reunidas pela Secretaria 
Legislativa da ALPB para 
orientar servidores e par-
lamentares quanto ao 
regramento que rege as 
eleições 2022. A cartilha 
especifica as condutas 
vedadas e informa o pe-
ríodo no qual a proibição 
está vigente, além de 
tratar das penalidades 
aplicáveis em cada caso.  

A especulação de que 
o ex-prefeito de Cam-
pina Grande, Romero 
Rodrigues (PSD), teria 
sido convidado pelo 
presidente Jair Bolso-
naro (PL) para disputar 
o Governo do Estado, 
em lugar de Nilvan 
Ferreira, gerou descon-
forto dentro do PL. Mas 
Romero desmentiu a 
informação, ressal-
tando que continuará 
como pré-candidato a 
deputado federal. 

No final de semana, na estreia de Juliette no pal-
co do ‘Maior São João do Mundo’, o público fez 
a já tradicional exaltação ao ex-presidente Lula 
(PT): ‘Olé, olé, olé, olá, Lula, Lula”. A cantora não 
acompanhou o coro, mas demonstrou satisfação 
com a cena. Lula agradeceu nas redes sociais: 
“Obrigado pelo carinho, Campina Grande e seu 
São João gigante”.   

iNdiCação de luCas para Compor 
Chapa era esperada e tem simpatia
do goverNador: “um bom Nome”

E o que parecia iminen-
te, confirmou-se: o vice
-prefeito de Campina 
Grande, Lucas Ribei-
ro (foto), é o nome indi-
cado pelo PP para com-

por a chapa majoritária 
do governador João 

Azevêdo (PSB), 
na condição de 

pré-candidato 
a v ice-go-
v e r n a dor. 
N e n h u m a 
s u r p r e s a 
sobre essa 

escolha do 
partido, uma vez que, para além das qualida-
des intrínsecas do escolhido – é um político jo-
vem em ascensão, tem sólida formação intelec-
tual e já foi experimentado nas urnas e na gestão 
pública –, ele é filho e sobrinho, respectivamen-
te, da senadora Daniella Ribeiro e do deputado 
federal Aguinaldo Ribeiro, nomes fortes que in-
tegram a base governista por meio do próprio PP 
e do PSD. Afora isso, é um político que teve a sua 
trajetória política construída no segundo maior 
colégio eleitoral da Paraíba, Campina Grande. 
Assim, do ponto de vista geopolítico, a chapa 
governista contempla um cabeça de chapa de 
João Pessoa, no caso João Azevêdo, e um nome 
da Rainha da Borborema. Porém, ainda caberá 
ao governador avaliar a indicação do PP e sa-
cramentar ou não essa escolha. A princípio, Lu-
cas Ribeiro tem a simpatia do gestor estadual: 
“É um bom nome”, disse a jornalistas.   

Equipamento no Centro da capital recebeu investimento de mais de R$ 850 mil

Governo entrega reforma da 
Biblioteca Pública Estadual

em João pessoa

Juliana Cavalcanti 

julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

O governador da Paraíba 
João Azevêdo realizou ontem 
várias inaugurações nas cida-
des de João Pessoa e Cabedelo. 
Pela manhã, o chefe do Execu-
tivo estadual entregou a Biblio-
teca Pública Estadual Augusto 
dos Anjos, após a reforma e re-
novação de sua estrutura. Essa 
obra recebeu um investimen-
to de mais de R$ 850 mil. Ain-
da ontem, o governador da Pa-
raíba inaugurou a 3ª Delegacia 
Distrital.

A inauguração da reforma 
da Biblioteca Augusto dos An-
jos, na Avenida General Osório, 
no Centro de João Pessoa, teve 
início às 10h30 de ontem. O es-
paço recebeu reforço estrutural 
e serviços na coberta, com reves-
timento, esquadria, piso, insta-
lações elétricas e hidráulicas, en-
tre outras.

Para o governador, a entrega 
da biblioteca faz parte do con-
junto de ações realizadas com 
o objetivo de fortalecer o Cen-
tro Histórico. O gestor reforça 
que a biblioteca é um centro de 
vivência que, antes do Google e 
das facilidades permitidas pela 
tecnologia, sempre foi um espa-
ço de consulta.

“Muitos nos tempos de es-
tudante iam até esta bibliote-
ca para fazer pesquisas, tra-
balhos e formavam grupos de 
pesquisadores. É um ambien-
te de troca de conhecimentos. 
Agora, mesmo com todos os 
espaços disponíveis nos meios 
eletrônicos, a convivência em 
uma biblioteca como essa é in-

substituível”, declarou.
João Azevêdo reforça que o 

Governo do Estado atualmen-
te desenvolve com a Prefeitura 
Municipal de João Pessoa ações 
que permitem fortalecer e revi-
talizar o Centro Histórico. Entre 
os exemplos estão o antigo Co-
légio das Neves, onde será im-
plementado o Parque Tecnoló-
gico Horizontes da Inovação e a 
Escola Técnica de Artes, no Va-
radouro. 

De acordo com a coordena-
dora do espaço, Kátia Augusta, 
entre os destaques da reforma 
está o espaço infantil, pois a bi-
blioteca recebe crianças da Rede 
Pública Estadual e Municipal. 
A Biblioteca Augusto dos Anjos 
funciona de segunda a sexta-fei-
ra das 8h às 16h e, além de ser um 
espaço para estudo dos usuá-
rios seu acervo contempla des-
de livros infantis, revistas, gibis, 
ficção, até obras de Direito, Ad-
ministração, Enfermagem, Filo-
sofia, dentre outros. O ambiente 
também recebe escritores para 

saraus e lançamentos de livros 
e também é possível fazer em-
préstimos de livros com 15 dias 
para entrega e renovação, caso 
seja necessário. “A gente oferta 
ainda uma hora de internet. Te-
mos 10 computadores para os 
nossos usuários acessarem to-
dos os dias, por uma hora. Esse 
tempo pode ser renovado, de-
pendendo da demanda”, com-
pletou a coordenadora.

Conforme o secretário de Es-
tado da Educação e da Ciência 
e Tecnologia, Claudio Furtado, 
esta entrega representa um mo-
mento muito importante para 
o Governo do Estado, pois a Bi-
blioteca Augusto dos Anjos pos-
sui um grande valor educacional 
e histórico. “Mais uma obra re-
vitalizada dando conta desse es-
forço de melhorar cada vez mais 
o Centro Histórico e também 
voltado para o ambiente de lei-
tura. Esta biblioteca é importan-
tíssima e foi reentregue à popu-
lação de uma forma totalmente 
nova”, afirmou.

Ainda durante o evento, as 
alunas Marília Nascimento e 
Ana Carla Tavares represen-
taram os estudantes da rede 
pública que tiveram trabalhos 
selecionados para a Antologia 
da II Festa Literária da Rede 
Estadual.

O jornalista Carlos Aranha 
conta que há anos costumava 
frequentar o espaço e foi nesta 
biblioteca que leu pela primei-
ra vez um jornal de circulação 
nacional. Ele conta que sua pre-
sença no local não apenas apri-
morou o seu gosto pela leitura e 
escrita, mas também para o seu 
trabalho de muitos anos no Jor-
nal A União.  Agora comemora 
a renovação desta biblioteca pú-
blica. “Eu morava próximo, na 
Rua da Areia e minha mãe me 
trouxe para cá e disse que eu de-
veria estar aqui todos os dias. E 
eu vinha. Eu achei essa reinau-
guração ótima. Tem muita bele-
za para as pessoas continuarem 
não apenas lendo, mas também 
se encontrando”, afirma.
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A Biblioteca Augusto dos Anjos recebe usuários, empresta livros, oferta internet e outros serviços

O governador João Azevê-
do também inaugurou ontem 
três equipamentos vinculados 
à segurança pública da Paraí-
ba. A agenda no período da tar-
de teve início em Cabedelo, com 
a entrega da reforma e amplia-
ção da 2ª Companhia de Policia-
mento com Cães do Batalhão de 
Operações Especiais (Canil do 
Bope), e seguiu em João Pessoa 
até à noite, com a entrega da 3ª 
Delegacia Distrital, no Bairro 
dos Estados, e do Museu da Po-
lícia Militar da Paraíba, no Cen-
tro da capital paraibana.

O canil do Bope, primeiro 
equipamento entregue na se-
gunda parte da agenda do go-
vernador, recebeu mais de um 
milhão de reais em investimen-
tos, que possibilitaram as me-

lhorias estruturais que, con-
sequentemente, irão fomentar 
uma melhor ação da Polícia Mi-
litar do Estado no tráfico de dro-
gas, busca e apreensão de pes-
soas, materiais explosivos, entre 
outras coisas. Ao todo, 20 boxes 
foram reformados e outros 20 
foram construídos. Além disso, 
também receberam reformas os 
alojamentos, a parte adminis-
trativa, os banheiros, os vestiá-
rios, áreas de vivências, dentre 
outros setores.

De acordo com o chefe do 
Executivo, há cerca de 30 anos 
que o equipamento em questão 
esperava por uma reforma e tra-
tamento adequado. “A reforma 
e ampliação do canil do Bope é 
fruto de uma discussão interna 
do Governo, em que temos iden-
tificado setores extremamente 
importantes para a sociedade, 
mas que não recebiam a aten-

ção devida do poder público”, 
destacou João Azevêdo.

Conforme disse o capitão 
Deuslânio Menezes, coman-
dante da CPCães, a ampliação 
e melhoria nas estruturas do lo-
cal vão possibilitar também me-
lhorias no trabalho prestado à 
sociedade. “São 30 longos anos 
esperando essa reforma e am-
pliação, para que possamos, a 
partir de agora, prestar um ser-
viço ainda mais eficaz à socieda-
de paraibana”, afirmou.

A segunda inauguração da 
tarde de ontem aconteceu nas 
imediações da Vila Olímpica 
Parahyba, no Bairro dos Esta-
dos. A 3ª Delegacia Distrital foi 
entregue em uma solenidade 
que contou com a presença do 
prefeito e vice-prefeito da capi-
tal, Cícero Lucena e Léo Bezer-
ra, a superintendente regional 
da Polícia Civil, Maísa Félix, o 

secretário de Estado da Segu-
rança Pública e Defesa Social, 
Jean Nunes, comandante-geral 
da Polícia Militar, coronel Sér-
gio Fonseca, entre outras auto-
ridades.

Segundo Maísa Félix, a en-
trega do prédio é de suma im-
portância para a população e 
para os servidores da seguran-
ça. “A sociedade está receben-
do um local digno para o cida-
dão e a cidadã vir no momento 
em que precisa prestar queixa, 
prestar uma ocorrência. E, para 
nós, policiais, é um momento de 
muita alegria, porque é um lo-
cal digno para que possamos 
desenvolver o nosso trabalho”, 
enfatizou. A 3ª DD contemplará 
sete bairros da capital paraiba-
na, sendo eles Bairro dos Esta-
dos, Mandacaru, Castelo Branco 
I, II e III, Miramar, Tambauzi-
nho, Torre e Pedro Gondim.

Ampliação do Canil do Bope e 3a DD
Beatriz de Alcântara 

alcantarabtriz@gmail.com

Foto: Evandro Pereira

A agenda do governador 
encerrou à noite com a inau-
guração do Museu da Polícia 
Militar da Paraíba. O evento 
contou com a presença de au-
toridades da segurança públi-
ca e da cultura do Estado e da 
capital, além da primeira-da-
ma do Estado, Ana Maria Lins. 
Além de entregar o equipamen-
to, João Azevêdo também par-
ticipou da homenagem e en-
trega de medalhas a policiais.

Para Milton Dornellas, se-
cretário executivo de Cultura 
da Paraíba, o local se une a ou-

tros museus já existentes em 
João Pessoa na construção da 
memória do povo paraibano. 
“Esse museu é mais um que 
faz parte da rede de equipa-
mentos que contribuem para 
essa memória, como o Museu 
da Cidade, a Fundação Casa 
José Américo, o Museu do Es-
tado que está sendo implemen-
tado, enfim... É assim que se faz 
com que a sociedade caminhe 
e se aproprie da própria histó-
ria”, observou.

Na solenidade, João Aze-
vêdo reafirmou a importância 

não só do equipamento, como 
da PM, instituição mais anti-
ga da Paraíba, com quase 200 
anos de história.

“O museu resgata a histó-
ria da Polícia Militar. Ela tem 
contribuído para a segurança 
pública de forma muito impor-
tante e (...) em muitos momen-
tos confunde-se com a história 
de formação do próprio estado. 
A instalação do museu fortale-
ce o sentido maior institucional 
(...) e esse esforço institucional 
alia-se ao conjunto de iniciati-
vas de resgate histórico e cultu-

ral promovidas pelo nosso go-
vernador, João Azevêdo”, disse 
o comandante-geral da PMPB.
Acompanhando o governa-
dor nas três solenidades, o 
secretário Jean Nunes disse 
que as entregas de ontem, e 
as demais, fazem parte do 
conjunto de grandes inicia-
tivas do Governo do Estado 
que “vem desenvolvendo [a 
segurança pública] e me-
lhorando as estruturas, e os 
ambientes, para uma melhor 
prestação de serviços”, finali-
zou o gestor.

Inauguração do Museu da Polícia Militar
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Secretaria de Estado da Saúde liberou a aplicação do imunizante contra a gripe em pessoas fora do público-alvo

Vacinação para todos os públicos
Campanha Contra a Influenza

A Campanha de Vaci-
nação para a Influenza está 
ampliada para toda a popu-
lação a partir dos 6 meses 
de vida. A Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES) indica 
que o público-alvo que ain-
da não se vacinou procure 
uma das mil salas de vaci-
na durante a ampliação. O 
objetivo da mobilização é 
prevenir o surgimento de 
complicações decorrentes 
da doença. A campanha se-
gue em todo o estado até o 
fim do estoque de vacinas 
contra a gripe.  

A Paraíba tem atual-
mente a cobertura vacinal 
de 67,1% para influenza, nú-
mero acima da média na-
cional que é de 54,9% e da 
média do Nordeste, 56,1%. 
De acordo com a secretá-
ria de Saúde do estado, Re-
nata Nóbrega, a ampliação 
para toda a população é im-
portante para evitar um au-
mento de síndromes gripais 
preveníveis com a vacina. 

“Todos os paraibanos 
podem procurar a sala de 
vacina mais próxima, inde-
pendente do público, basta 
estar acima dos seis meses 
de vida. É essencial a adesão 
de todos elegíveis às campa-
nhas de vacinação, para que 
possamos controlar ou mes-
mo erradicar doenças no es-

tado e consequentemente no 
país”, ressalta a secretária.

Além da influenza, a SES 
realiza a mobilização con-
tra o sarampo, que em vir-
tude da circulação ativa do 
vírus do sarampo no Brasil, 

recomenda-se a intensifica-
ção da vacinação nos ser-
viços de saúde, conforme o 
Calendário Nacional de Va-
cinação. A Paraíba atingiu a 
marca de 66,1% na cobertura 
contra o sarampo, que embo-

ra esteja acima da média na-
cional (42,4%), ainda é baixa 
para a meta de 95% do públi-
co alvo, que é de crianças até 
cinco anos e profissionais de 
saúde com duas doses. 

“A campanha de vacina-

ção contra o sarampo está 
encerrada, porém é uma va-
cina que faz parte do calen-
dário de rotina de crianças 
de seis meses a menores de 
5 anos de idade e esta popu-
lação deve manter os car-

tões de vacina atualizados. 
É sempre importante salien-
tar que as vacinas são segu-
ras e estão disponíveis gra-
tuitamente nos postos de 
saúde em toda a Paraíba” 
finaliza.

A Campanha de Vacinação contra a Influenza segue em todo o estado até o fim do estoque de vacinas; a Paraíba, atualmente, tem uma cobertura vacinal de 67,1%

Foto: Secom-PB
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Houve 
registro 
de novas 
infecções por 
Covid-19 em 
26 cidades. 
A PB totaliza 
615.516 casos 
confirmados 
da doença

Ítalo Arruda 

Especial para A União

A Marinha do Brasil 
segue com as buscas por 
dois desaparecidos no 
naufrágio da embarcação 
Thaís IV, no Litoral parai-
bano. Na última sexta-fei-
ra (24), os corpos de outros 
dois tripulantes foram en-
contrados, e, na manhã do 
sábado (25), segundo in-
formações da Capitania 
dos Portos de Pernambu-
co, os familiares realiza-
ram o reconhecimento das 
vítimas, em Recife.

Em nota, a Marinha se 
solidarizou com as famí-
lias e informou “que con-
tinua envitando esforços 
nas buscas dos dois náu-

fragos, ainda não locali-
zados”. 

Ainda de acordo com 
a Capitania dos Portos de 
Pernambuco, dos oito tri-
pulantes que estavam a 
bordo do navio de carga 
Thaís IV, quatro foram res-
gatados com vida e pas-
sam bem. Os outros dois, 
que seguem desapareci-
dos, não tiveram os nomes 
divulgados. 

As buscas acontecem 
desde o dia 22 e, além dos 
navios-patrulha Grajaú e 
Guaíba, subordinados ao 
Comando do Grupamento 
de Patrulha Naval do Nor-
deste, aeronaves especia-
lizadas, cedidas pela For-
ça Aérea Brasileira (FAB) 
também trabalham.

Ítalo Arruda 

Especial para A União

A Paraíba registrou 102 
novos casos de Covid-19 
entre o domingo e ontem, 
sendo 98 leves e quatro mo-
derados ou graves. Houve 
registro de novas infecções 
em 26 municípios, sendo 
a maioria nas cidades de 
Campina Grande (24), João 
Pessoa (21), Cajazeiras (12) 
e Cacimba de Dentro (9). 
Ao todo, a Paraíba totali-
za 615.516 casos confirma-
dos da doença nos 223 mu-
nicípios. 

Conforme a últ ima 
atualização do painel epi-
demiológico da SES, tam-

bém foram registrados, no 
mesmo período, dois óbitos 
em decorrência da doença. 
As vítimas são duas mu-
lheres, residentes nos mu-
nicípios de Patos e Guara-
bira, e com idade entre 94 e 
96 anos. Somente uma de-
las possuía o esquema va-
cinal completo. Segundo 
informações da SES, as ido-
sas não tinham histórico de 
comorbidades. 

O total de mortes por 
Covid-19 em todo o esta-
do é de 10.247. Outros três 
óbitos estão em investiga-
ção. O boletim aponta, ain-
da, que 449.898 pessoas se 
recuperaram da doença, e 
673.874 casos foram des-

cartados desde o início da 
pandemia. 

De acordo com o Centro 
Estadual de Regulação Hos-
pitalar, nove pessoas foram 
internadas entre o domingo 
e ontem, totalizando, com 
isso, 90 pacientes interna-
dos em alguma unidade 
pública de referência para 
o tratamento da Covid-19.

Com relação aos leitos 
hospitalares destinados ao 
tratamento do vírus, a Pa-
raíba possui 498 leitos ati-
vos, sendo 327 de enfer-
maria e 171 de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI). Ao 
todo, a ocupação de leitos 
de UTI destinados a adul-
tos é de 15%.

PB registrou 102 novos casos de Covid-19

Capital disponibiliza postos para testagem

entre o domIngo e ontem

A Universidade Federal 
da Paraíba inaugura, nesta 
sexta-feira, dia 1º de julho, o 
Museu Casa de Cultura Her-
mano José (MCCHJ), o mais 
novo equipamento cultural 
gerido pela Instituição. A 
abertura do museu ao pú-
blico integra as ações de ce-
lebração ao centenário do ar-
tista visual, gestor cultural, 
professor e ecologista Her-
mano José. O evento será às 
16h, com entrada gratuita. 

O museu fica localizado 
na Rua Poeta Luiz Raimun-
do Batista de Carvalho, 805, 
no bairro Jardim Oceania, 
em João Pessoa. A Reitoria 
da UFPB, desde o início da 

gestão, no final de 2020, in-
vestiu R$ 205.029,00 na refor-
ma dos espaços do museu.  

O MCCHJ é fruto da doa-
ção realizada em vida por 
Hermano José à UFPB, em 
2015, meses antes de seu fa-
lecimento. Na ocasião, o ar-
tista doou sua residência-a-
teliê, suas coleções de arte e 
seus variados acervos. São 
mais de 7.500 itens, dividi-
dos entre acervo museológi-
co, arquivístico e bibliográfi-
co, que estarão disponíveis 
ao público a partir do lan-
çamento e durante os pró-
ximos anos, com o trabalho 
de catalogação e exibição que 
está sendo desenvolvido.

UFPB inaugura Museu 
Casa de Hermano José

Marinha segue com as  
buscas por desaparecidos

sexta-feIra

no lItoral da pb

A Prefeitura de João Pes-
soa segue, hoje, com os pon-
tos de testagem que detec-
tam a Covid-19. Além das 

unidades de saúde da famí-
lia (USFs), a população tam-
bém poderá realizar o teste 
em policlínicas e no Lacen-
JP, com horários que variam 
das 8h às 20h.

Para realizar a testagem 
em USFs e policlínicas, é 
necessário agendar através 
do aplicativo Vacina JP ou 
site vacina.joaopessoa.pb.
gov.br, sempre a partir das 
19h do dia anterior. Já para 
o Lancen-JP, não é preciso 
agendar, mas o atendimen-
to é realizado por ordem de 
chegada, onde são disponi-
bilizadas 100 fichas.

“Nós ampliamos os lo-
cais de testagem desde on-
tem, devido o aumento na 
procura por testes. É impor-
tante frisar neste momento 
que apenas as pessoas que 

apresentaram sintomas gri-
pais entre três e sete dias 
devem realizar o agenda-
mento e fazer o teste”, des-
tacou Alline Grisi, diretora 
de Atenção à Saúde da Pre-
feitura de João Pessoa.

Os testes disponibili-
zados são do tipo RT PCR 
Antígeno. É necessário 
apresentar os documentos 
pessoais (RG e CPF) e com-
provante de residência em 
João Pessoa. Os casos com 
resultado positivo para o 
vírus serão orientados pelo 
médico da unidade de saú-
de, que fará os encaminha-
mentos necessários ao pa-
ciente.

Dúvidas
Qualquer dúvida com 

relação aos pontos de tes-

tagem, a população pode 
entrar em contato com a 
Secretaria Municipal de 
Saúde através dos telefones 
do Alô PSF: (83) 98654-7376 
ou ainda pelo 3218-5065. O 
atendimento aos usuários é 
feito de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 17h.

novo Coronavírus

Testes
Os testes são do tipo 
RT PCR Antígeno e, 
para a realização, é 

necessário apresentar 
os documentos 

pessoais (RG e CPF) 
e comprovante de 
residência em JP

Confira no QR Code 
os locais de testagem 

nesta semana
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As reclamações dos usu-
ários sobre a falta de ônibus 
urbano na cidade de João Pes-
soa são conhecidas, principal-
mente pelos moradores de al-
gumas áreas da capital. Eles 
afirmam que sofrem com os 
atrasos e a frota insuficiente 
para atender a demanda, em 
especial após o retorno das 
aulas presenciais nas escolas 
e universidades ou voltada às 
pessoas que saem do trabalho 
à noite. Devido a pandemia 
da Covid-19, a frota foi redu-
zida e depois recebeu reforço. 
Porém, essa nova quantida-
de ainda não é suficiente para 
atender a população. 

A dona de casa Lúcia Ma-
druga mora no bairro do Cuiá 
e relata que precisa pegar um 
ônibus no conjunto Ernesto 
Geisel para tornar o seu trajeto 
mais rápido. No entanto, este é 
um dos veículos que mais de-
moram a passar. 

Por isso prefere ir a pé até 
uma parada de ônibus na 
principal do Ernesto Geisel 
e pegar um ônibus da 5100, 
1500, 2300 ou 3200, fazendo 
um caminho maior para ten-
tar evitar atrasos. “O 106 Gei-

Passageiros se queixam que frota é reduzida para atender a demanda, o que causa atrasos e reclamações

Ônibus em João Pessoa são poucos
usuários reclamam

sel é um ônibus horrível para 
quem precisa. De segunda a 
sexta-feira, ele passa a cada 
40 minutos, no sábado passa 
a cada hora e nos domingos e 
feriados não passa. A popula-
ção que precisa dele sofre mui-
to porque o ônibus que deve-
ria passar próximo de casa e 
nos ajudar, simplesmente não 
tem”, criticou. 

O Mussumago e o Valen-
tina de Figueiredo são áreas 
reconhecidas na capital pela 
demora dos ônibus. De acor-
do com Maria Helena Silva, 
para esta primeira região só 
existe um transporte que às 
vezes demora mais de uma 
hora para chegar. 

O mesmo problema é des-
crito por Tânia Albuquerque 
que trabalha na Avenida Epi-
tácio Pessoa e durante a sema-

Reclamações dos usuários de ônibus de João Pessoa são frequentes, especialmente relacionadas à demora e à superlotação dos veículos nos horários de pico e à noite

Juliana Cavalcanti  
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

na precisa ir algumas vezes 
ao centro da cidade. Ela mora 
no Valentina de Figueiredo e 
explica que o tempo aguar-
dando por um ônibus todos 
os dias é incerto, mas sempre 
mais de 30 minutos. 

Às vezes, quando ela não 
está atrasada, prefere espe-
rar menos e pegar um ônibus 
circular e evitar veículos lota-
dos. “O ônibus demora mui-
to e é cansativa essa espera. 
Eu posso pegar o 5120, 2300, o 
1519 ou o 3200, mas só se pu-
der demorar dentro do ôni-
bus porque o trajeto é longo”, 
detalhou.

Já o segurança Ricardo de 
Sousa afirma que para a sua 
ida ao trabalho em um sho-
pping no bairro de Manaíra e 
volta para casa em Mandaca-
ru existem muitas opções de 
ônibus que passam em um in-
tervalo de tempo aceitável. No 
entanto, reconhece que aque-
les que precisam ir ao Centro 
da cidade sofrem com a fal-
ta de ônibus e os atrasos, afe-
tando a chegada no trabalho 
e deixando as pessoas mais 
estressadas. “Mas, quando 
eu venho para o Centro pego 
Mandacaru ou Padre Zé, as 
opções são reduzidas, demo-
rando mais e talvez vindo lo-
tados”, pontuou.

De acordo com a assesso-
ria de imprensa do Sindica-
to das Empresas de Trans-
porte Coletivo Urbano de 
Passageiros no município 
de João Pessoa(Sintur JP), 
em maio foi feito um rea-
juste na frota de ônibus. A 
alteração no sistema opera-
cional do transporte público 
de João Pessoa foi realizada 
por meio de uma parceria 
entre a Superintendência 
Executiva de Mobilidade 
Urbana (Semob-JP), com o 
Sintur-JP.

O objetivo dos ajustes 
segundo informações do 
Sintur-JP seria ofertar mais 
viagens, tanto nos horários 
de pico quanto no período 
noturno.Assim, das 73 li-
nhas que operam atualmen-
te na cidade, 30 passaram 
por readequações, sendo 
que parte delas foi ajusta-
da pela manhã, outra no fi-
nal da tarde ou à noite. No 
total, 78 viagens foram re-
dimensionadas no quadro 
operacional.

As intervenções foram 
colocadas em prática após a 
conclusão de um estudo téc-
nico, onde Semob-JP e Sin-

Sintur-JP: várias linhas reforçadas

Na capital
Foram ampliadas as 

seguintes linhas: 202, 
203, 302, 304, 517, 

3200, 1500, 5100, 106, 
107, 229, 303, 500, 510, 

2515, 5210, 601, 600, 
5600, 5605, 1519, 104, 

120, 604, 507, 116, 101, 
523, 1510 e 9901

n 

Semob-JP 
afirma que 
foi feito um 
estudo que 
verificou ser 
necessário 
readequar 
o quadro de 
horário de 
várias linhas 
de ônibus

“A população 
que precisa de 
ônibus sofre 
muito

Lúcia Madruga

tur-JP verificaram a neces-
sidade de readequação no 
quadro de horários. Con-
forme a assessoria da Se-
mob-JP, após o diagnóstico, 
foi identificada a necessi-
dade de melhorar o horário 
de pico de algumas linhas, 
além de ampliar a oferta de 
viagens noturnas.

Com isso, as empresas 
tiveram que fazer ajustes, 
incluindo novas viagens e 
realocando outras. O Sin-
tur-JP reforça que as mu-
danças buscaram atender, 
principalmente, passagei-
ros que realizam embar-
ques e desembarques entre 
às 6h e 8h e 16h e 19h, além 
de trabalhadores e estudan-
tes que retornam mais tar-
de para casa. 

Todos os horários e iti-
nerários com as novas al-
terações estão disponíveis 
na página da Semob-JP na 
internet: servicos.semobjp.
pb.gov.br. O Sintur-JP ainda 
disponibiliza gratuitamen-
te o aplicativo Jampa Bus 
nas plataformas Android e 
IOS. Esta ferramenta infor-
ma os horários em que os 
ônibus vão passar.

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) realiza até dia 17 de 
julho, a Operação Festejos Ju-
ninos 2022. Durante o feriadão 
de São João, de 21 a 26 deste 
mês, a PRF deu continuidade 
aos reforços no policiamento 
ostensivo em pontos estratégi-
cos, onde há maior incidência 
de deslocamento de veículos 
para o interior do estado onde 
são realizadas as tradicionais 
festividades de São João. Du-
rante a última semana, ocor-
reram 27 acidentes, resultando 

na redução de 33% dos aciden-
tes graves se comparados ao 
mesmo período em 2019, ano 
em que foi realizado o último 
São João na Paraíba. 

Ainda foram contabiliza-
dos dois óbitos nas rodovias 
federais paraibanas. Se com-
parados a 2019, houve redução 
de 33% no número de aciden-
tes graves, 50% no quantita-
tivo de pessoas mortas nas 
rodovias federais em decor-
rência de acidentes e queda 
de 3% no número de feridos. 

Ao todo foram registrados 
este ano oito acidentes graves. 
Na paraíba, dos dias 21 a 26 de 
junho, foram realizados 1.747 
testes de alcoolemia, sendo 
flagradas 29 pessoas dirigin-
do com as condições psicomo-
toras alteradas devido à inges-
tão de álcool. 

Foram fiscalizados 3.858 
veículos e 2.817 pessoas foram 
abordadas, 1.004 infrações de 
trânsito diversas foram regis-
tradas, onde 108 veículos fo-
ram recolhidos para os pátios 

da PRF por diversas irregula-
ridades e 11 pessoas foram de-
tidas por crimes de trânsito.

Em relação aos indicado-
res de criminalidade, houve 
um aumento de 40% no nú-
mero de pessoas detidas pe-
los mais diversos crimes e de 
57% pelos crimes de trânsito. 
Todas pessoas envolvidas nas 
ocorrências foram detidas e 
encaminhados para os órgãos 
responsáveis para darem con-
tinuidade aos procedimentos 
cabíveis.

PRF registrou duas mortes e oito acidentes graves no “feriadão”
rodovias Federais

PRF monitorou 3.858 veículos durante o feriadão prolongado

Foto: PRF/Divulgação

Foto: Roberto Guedes
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A Autarquia Especial 
Municipal de Limpeza Ur-
bana (Emlur) inspeciona o 
tratamento dos resíduos só-
lidos destinados ao aterro 
sanitário, localizado na Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa. Nas visitas operacio-
nais, a Emlur avalia se todo 
o processo de destinação e 
tratamento dos resíduos es-
tão conforme os padrões am-
bientalmente adequados.

O superintendente da 
Emlur, Ricardo Veloso, ex-
plica que os caminhões são 
pesados ao chegarem ao ater-
ro sanitário para aferição da 
quantidade de resíduos. “Os 
caminhões são verificados 
em duas balanças aprovadas 
pelo Inmetro. As informa-
ções de pesagem são lança-
das em um programa au-
ditável. Portanto, temos o 
controle sobre os dados de 
cada veículo”.

Diariamente, a popula-
ção de João Pessoa produz 
uma média de mil toneladas 
de resíduos, incluindo os re-
síduos sólidos domiciliares, 
entulhos e resíduos de podas 
de árvores. Segundo Ricardo 
Veloso, a quantidade é variá-
vel e sazonal.

“A geração de resíduos 
depende de dois fatores: o 
aumento da população e o 
aumento de renda, que gera 
consumo. Mas, há perío-
dos sazonais, como o Verão, 

quando há o aumento do nú-
mero de visitantes na cida-
de. Em alguns meses do ano 
há o incremento de pessoas, 
com a presença de uma po-
pulação flutuante”, explica o 
superintendente da Emlur.

O aterro sanitário tem o 
solo impermeabilizado para 
que não haja a contaminação 
das áreas do entorno. A em-
presa que administra o local 
utiliza métodos para arma-
zenar os dejetos na menor 
área possível, com a redu-
ção de seu volume. Há rea-
lização do ciclo completo de 
tratamento dos resíduos só-
lidos, considerando os líqui-
dos e gases provenientes da 
decomposição dos materiais. 

Emlur inspeciona como 
são tratados os resíduos

aterro sanitário

A tradição de acender fo-
gueiras e soltar fogos no São 
João continuou fazendo víti-
mas com queimaduras du-
rante esse período junino. 
Esse ano, da última quinta-
feira, quando foi celebrada a 
noite de São João,  até ontem, 
20 pessoas deram entrada no 
Hospital de Trauma de Cam-
pina Grande.

Dessas vítimas, duas eram 
crianças. "Elas chegaram ao 
Hospital de Trauma com 
queimaduras de primeiro e 
segundo graus e relataram te-
rem se queimado soltando fo-
gos e também por chamas de 
fogueiras. Felizmente, as le-
sões foram em áreas peque-

nas do corpo e após terem re-
cebido o devido atendimento, 
receberam alta médica", disse 
o diretor do Trauma, o médi-
co Sebastião Viana. No mes-
mo período do ano passado, 
quando as festividades esta-
vam suspensas por conta a 
pandemia, foram oito aten-
dimentos por queimaduras.  

O médico alertou mais 
uma vez para que as pessoas 
redobrem os cuidados ao ma-
nusear fogos e se aproximar 
de fogueiras, visto que ama-
nhã noite de São Pedro, tam-
bém tem essa tradição. "É um 
acidente que pode causar ris-
co de vida e todos têm que ter 
consciência disso. Outro aler-
ta que fazemos é para que não 
tomem atitudes de colocar 
produtos como creme dental e 
nem mesmo água gelada. De-

Trauma de CG atendeu 20 queimados
fogos e fogueiras

Giovannia Brito 
gibritosilva@hotmail.com

O Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena, em 
João Pessoa, realizou 622 
atendimentos durante o fe-
riado de São João. Desse total, 
236 foram considerados casos 
graves ou gravíssimos. Na 
ocasião, a unidade de saúde 
registrou 16 casos envolven-
do queimaduras, sendo oito 
por fogos de artifício, três por 
fogo, duas por líquido quen-
te, duas por contato com ob-

jeto quente e uma por pro-
duto químico. O balanço tem 
como base as entradas reali-
zadas a partir da 0h da quin-
ta-feira (23) até 23h59 desse 
domingo (26).

Durante o período, as 
ocorrências envolvendo que-
das lideraram as entradas 
da emergência, com 171 ca-
sos, seguidos por 84 aciden-
tes de moto. Outros casos 
registrados na unidade de 
saúde foram corpo estranho 

(61), trauma (30), queimadu-
ra (16), acidente de automó-
vel (14), agressão física (13), 
acidente de bicicleta (sete), 
atropelamento (sete), arma 
de fogo (seis), arma branca 
(quatro) e choque (um). Os 
casos clínicos em destaque 
foram Acidente Vascular Ce-
rebral (36) e Acidente Vascu-
lar (sete).

A faixa etária dos 19 aos 
59 anos foi responsável pela 
maioria das entradas na ins-

tituição com 361 pacientes, se-
guida por pessoas com mais 
de 60 anos (150), crianças de 
zero a 12 anos (82) e de 13 a 18 
(29). O bairro de Pedro Gon-
dim lidera os atendimentos 
com 42 entradas, seguido por 
Mangabeira (33), Valentina 
(19), Bessa (17) e Cristo (17). 
Já em relação aos municípios, 
Bayeux lidera com 39. Na se-
quência, estão Santa Rita (28), 
Cabedelo (13), Sapé (nove) e 
Mari (sete).

Em JP, foram mais de 600 atendimentos Volume
A cada dia, a 

população de João 
Pessoa produz 

uma média de mil 
toneladas de resíduos, 

incluindo os sólidos 
domiciliares, entulho 

e resto de podas

ve-se lavar o local atingido 
com água corrente em tem-
peratura ambiente e pro-
curar o pronto socorro", de-
talhou.

Outros atendimentos
Além de queimaduras, 

mais 850 pessoas foram 
atendidas na unidade en-
tre a última quinta-feira até 
a manhã de ontem.

De acordo com a estatís-
tica do Hospital, dos aten-
dimentos, 181 foram víti-
mas de queda, superando 
os acidentados de moto, 94. 
Outros casos de emergên-
cia registrados na unidade 
de saúde foram agressão fí-
sica, 19 pessoas, cinco feri-
das por tiros, seis por facas, 
e outras cinco por atrope-
lamento.

Crianças
Entre os 

atendimentos 
feitos no Hospital 
de Trauma de CG, 

dois pacientes eram 
crianças que se 

queimaram com 
fogos de artifício

Estudo da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB) mos-
tra que a cidade de João Pessoa, 
a capital paraibana, tem condi-
ções socioambientais favorá-
veis ao Aedes aegypti, mosqui-
to originário de zonas tropicais 
e subtropicais e transmissor de 
diferentes doenças aos seres 
humanos, a exemplo de den-
gue, zika e chikungunya.

Os resultados da pesquisa 
demonstram que os bairros de 
Mangabeira, Cruz das Armas 
e Alto do Mateus são os que 
apresentam condições mais fa-
voráveis à proliferação do Ae-
des aegypti e, possivelmente, 
à transmissão de arboviroses 
- enfermidades causadas por 
vírus transmitidos, principal-
mente, por mosquitos -, devido 
a fatores como densidade demo-
gráfica, nível educacional, ren-
da média por domicílios, abas-
tecimento de água, tratamento 
de esgoto e coleta de resíduos.

Durante o estudo, realiza-
do em 2018, a infestação do 
mosquito se deu, principal-
mente, em Manaíra e no Cas-
telo Branco, além de no Alto 
do Mateus, no mês de julho, 
por conta da presença de reci-
pientes/depósitos e de arma-
zenamento de água para con-
sumo humano nessas regiões. 
As notificações de dengue e 
de chikungunya tiveram pi-
cos em maio e junho daquele 
ano. “Em João Pessoa, o ciclo de 
vida do Aedes aegypti, ou seja, 
sua reprodução, eclosão e dis-
seminação ocorrem principal-
mente em março, na interfase 
do período seco para o chuvo-
so. A incidência dos casos de 
dengue e chikungunya é com-
plexa e multifatorial”, explica 
Anne Freitas, autora do estu-
do e egressa do curso de douto-

rado do Programa de Pós-Gra-
duação em Desenvolvimento e 
Meio Ambiente da UFPB.

Segundo a pesquisadora, 
entre os principais aspectos 
para incidência de arboviro-
ses, estão ecologia, microclima, 
epidemiologia, transporte/mo-
vimentação de mercadorias e 
pessoas e condições sociais e 
urbanas. Especificamente, as 
condições microclimáticas po-
sitivas para fecundidade, ferti-
lidade e sobrevivência do Ae-
des aegypti são temperatura 
entre 25°C e 30°C, umidade en-
tre 60% e 80% e precipitação até 
267 milímetros. 

“Levando em consideração 
que a duração mínima do ci-
clo de vida da fêmea do Aedes 
aegypti é de até 58 dias e que 
o pico de notificações em João 
Pessoa, em 2018, aconteceu em 
maio, o mosquito se reprodu-
ziu e passou pelos estágios de 
desenvolvimento (ovo-larva
-pupa-adulto) em março e, pos-
teriormente, realizou hemato-
fagia, nome dado nas Ciências 
Biológicas à alimentação com 
o sangue de outro animal. É 
durante esse hábito que vírus 
são transmitidos aos seres hu-
manos, com aparecimento dos 
primeiros sintomas em maio”, 
esclarece Anne Freitas.

Análise
Estudo foi realizado 

pelo Programa de 
Pós-Graduação em 
Desenvolvimento 
e Meio Ambiente

da UFPB

O estudo foi realizado em 
nove bairros de João Pessoa: 
Castelo Branco, Expedicio-
nários, Manaíra, Cabo Bran-
co, Mangabeira, Cruz das Ar-
mas, Alto do Mateus, Centro 
e Bancários, nos quais foi exe-
cutada a medição de tempe-
ratura e de umidade do ar 
por meio do aparelho termo
-higrômetro digital com data 
logger HOBO, um registra-
dor de dados.

Unidades do equipamen-
to foram instaladas nas ante-
nas da Embratel, espalhadas 
pelos bairros do perímetro 
urbano da cidade de João Pes-
soa. Também houve levanta-
mento de dados a partir de 
uma adaptação do Sistema 
Ambiental Urbano (SAU) de 
João Pessoa, com base em in-
formações do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE).

Para avaliação da pluvio-
sidade e da velocidade dos 

ventos, foram utilizados da-
dos diários da Estação Me-
teorológica de João Pessoa, 
obtidos junto ao Instituto Na-
cional de Meteorologia (In-
met). Todas as informações 
da pesquisa foram coletadas 
nos dois períodos climáticos 
da área do estudo: o seco (ja-
neiro, fevereiro, setembro e 
outubro) e chuvoso (março a 
agosto), em 2018.

O Levantamento Rápido 
de Índices para Aedes aegyp-
ti – LIRAa/LIA, a diversida-
de e quantidade de criadou-
ros e notificações de dengue, 
zika e chikungunya foram 
reunidos por meio da Secre-
taria Municipal de Saúde do 
Município.

Contribuíram para o es-
tudo os professores da UFPB 
Joel Santos e Eduardo Lima. 
A pesquisa teve financia-
mento da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível (Capes). Até agora, 

o trabalho rendeu artigo so-
bre os casos de chikungunya 
e sua relação com as condi-
ções climáticas do município 
de João Pessoa e artigo acer-
ca de ocorrência de arbovi-
roses em diferentes espaços 
geográficos de João Pessoa 
e a sua relação com o clima 
urbano.

Doenças em números
De acordo com o Boletim 

Epidemiológico n° 6 da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
da Paraíba, referente a arbo-
viroses e publicado em 30 de 
maio de 2022, foram registra-
dos mais de 300 casos e um 
óbito por arboviroses nes-
te ano, em João Pessoa, até 
agora. No Estado, são 13.568 
casos prováveis de dengue, 
9.332 de chikungunya e 375 
de zika, totalizando 23.275 
casos prováveis e 20 óbitos 
suspeitos de arboviroses até 
aqui, na Paraíba. 

No Brasil, o Boletim Epi-
demiológico n° 18 do Minis-
tério da Saúde, referente ao 
mês de maio deste ano, in-
forma que, nos cinco primei-
ros meses de 2022, ocorre-
ram 757.068 casos prováveis 
de dengue, com taxa de in-
cidência de 354,9 por 100 mil 
habitantes. Em comparação 
a 2021, houve um aumento 
de 151,4% de casos registra-
dos para o mesmo período 
analisado.

De chikungunya, são 
70.092 casos prováveis, com 
taxa de incidência de 32,9 por 
100 mil habitantes, no país. 
Esses números correspon-
dem a um aumento de 74,6%, 
em relação ao ano anterior. 
De zika, 5.787 casos prová-
veis, correspondendo a uma 
taxa de incidência de 2,7 por 
100 mil habitantes, um au-
mento de 214,5%, em compa-
ração ao mesmo período do 
ano passado.

Monitoramento realizado em nove bairros 

n 

Razões sociais  
que favorecem a 
proliferação do 
Aedes aegypti 
são densidade 
demográfica, 
nível de educação 
e de renda, 
abastecimento de 
água e coleta de lixo

Fêmea do mosquito Aedes aegypti, que transmite doenças como dengue, zika e chikungunya, tem ciclo de vida de 58 dias 
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Mangabeira, Cruz das Armas e Alto do Mateus apresentam ambiente mais propício à reprodução do mosquito

Três bairros têm condições favoráveis
proliferação do aedes aegypti
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Paraíba

Curtas
PM prende foragido de João 
Pessoa e apreende veículo 

Uma guarnição da Polícia Militar prendeu na 
cidade de Sousa, nesse fim de semana, um fora-
gido da Justiça. Lucas Gabriel Marques de Olivei-
ra, o “Babuino”, de 28 anos, possui um mandado 
de prisão expedido pela Vara de Execução Penal 
de João Pessoa, pelos crimes de posse de arma de 
fogo e roubo.

Com “Babuino” foram apreendidos um veículo 
Gol, de cor prata que a polícia está investigando 
a procedência, como também uma pistola calibre 
9mm, dois carregadores, 27 munições calibre 9mm 
e 6 gramas de cocaína.

A prisão aconteceu na Rua Cônego José Neves, 
na cidade de Sousa, após perseguição que se 
iniciou nas proximidades do supermercado Dinos-
sauro, naquela cidade do Sertão do estado. 

Segundo informações da polícia, “Babuíno” é 
suspeito de vários crimes, como tráfico e tentativas 
de homicídios em Sousa e região, inclusive afirmou 
que estava na cidade para executar um desafeto. A 
prisão de “Babuino” já foi comunicada à Justiça.

As festas relativas ao São 
João 2022, na Paraíba, aconte-
ceram sem ocorrência de crimes 
violentos nos locais de eventos. 
De 23 a 26 de junho, a “Opera-
ção São João” contou com o tra-
balho integrado das forças de 
segurança. Este ano, as ações in-
cluíram o apoio de câmeras de 
monitoramento com capacida-
de para realizar leitura facial e 
de placas (OCR). Cinco pessoas 
procuradas pela Justiça foram 
identificadas e presas, em Cam-
pina Grande.  

Um efetivo de 6.446 poli-
ciais, entre homens e mulhe-
res, foi utilizado pela PM nos 
174 municípios paraibanos que 
promovem algum tipo de fes-
tejo junino, após dois anos sem 
festas de São João. São 816 via-
turas (entre carros e motos), 20 
vans, 15 ônibus, 87 Pontos de 
Observação Policiais (POPs), 
além das tecnologias ofereci-
das pela Secretaria de Seguran-
ça e em parceria também com as 
prefeituras.

Entre os dias 23 e 26 de ju-
nho, especificamente em even-
tos de São João, foram apreendi-
das seis armas de fogo, presas 57 
pessoas (entre elas, seis que es-
tavam com mandado de prisão 
em aberto) e recuperado um veí-
culo com registro de roubo. Ao 
todo, 69 pessoas foram detidas 
em flagrante, 48 Termos Cir-
cunstanciados de Ocorrência 
(TCO) lavrados e 21 inquéritos 
policiais instaurados nos qua-
tro dias da “Operação São João”. 

Um total de 541 pessoas foi 
atendido presencialmente nas 
delegacias físicas e postos ins-
talados nos locais de festa em 
toda a Paraíba, sendo que 30 fo-
ram por violência doméstica. 
Além disso, 666 procedimentos  
foram abertos através da Dele-
gacia Online. O policiamento 
continua sendo realizado nas 
modalidades a pé, montado, 
com motocicletas, grupos espe-
cializados e ainda serão instala-
dos pontos de observação. 

O atendimento ao públi-
co acontece também nas de-
legacias de Polícia Civil, nos 
plantões, delegacias especiali-
zadas e delegacias móveis, in-
cluindo o trabalho de enfren-
tamento da violência contra as 
mulheres. Os bombeiros milita-
res têm postos de atendimento 
nas principais cidades onde há 
eventos juninos e o Grupamen-
to Tático Aéreo (GTA) continua 
pronto para atuar em operações 
policiais e de resgates.

Contato por QR-Code
Em Campina Grande, a po-

pulação tem acesso ao aplica-
tivo São João Seguro em que o 
público do Parque do Povo tem 
acesso, utilizando o QR-Code, a 
todos os pontos de atendimen-
to da Polícia Militar, Polícia Ci-
vil e Corpo de Bombeiros. O 
código está sendo distribuído 
em material impresso no local 
da festa e também está afixado 
nos ambientes de maior circu-
lação de pessoas, a exemplo de 
restaurantes.  

Pelo aplicativo, a popula-
ção pode informar uma emer-
gência ou denunciar irregula-
ridades, fazendo ligação direta 
ou por mensagem de WhatsA-
pp. Também são disponibiliza-
das rotas para pontos de apoio, 
a exemplo de hospitais, e tele-
fones úteis. A iniciativa tem o 
objetivo de aumentar a intera-
ção do cidadão com a seguran-
ça pública.

Associação criminosa se 
preparava para vingar crime

Uma denúncia anônima permitiu à Polícia 
Militar prender, na noite de sábado (25), integrante 
de uma organização criminosa que se preparava 
para vingar a morte de um integrante da facção, 
em Santa Rita. Segundo a PM, o grupo era com-
posto por seis pessoas, mas apenas um foi detido. 

Com ele, foram apreendidos cinco armas, duas 
balanças de precisão, um rádio comunicador, R$ 170 
em espécie e uma quantidade de maconha. 

Na noite do sábado, o 7o BPM soube que um 
grupo criminoso da comunidade do Onze, em San-
ta Rita, estaria se organizando para um ataque na 
comunidade do Cadeado, em resposta ao homicí-
dio que ocorrera horas antes.

Em patrulhamento os policiais foram recebidos 
a tiros no “Onze”. Houve troca de tiros e apenas 
um foi preso. Rondas continuam para localizar os 
demais integrantes do grupo.
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Armas seriam usadas na execução de inimigo da facção

Briga em bar termina com 
assassinato de agricultor 

A polícia solicita o apoio da população para 
prender Assis Estrela de Albuquerque, suspeito 
de matar o agricultor Francisco Ulindemberg 
Fernando de Santana, de 34 anos. O crime ocor-
reu no bar de Valdemar Belo, localizado no Sítio 
Baixio dos Albuquerque, zona rural de São João 
do Rio do Peixe, Alto Sertão da Paraíba.

Segundo informações, Francisco bebia no 
bar, quando houve uma discussão com Assis Es-
trela, de 48 anos. Na confusão, Francisco pegou 
uma cadeira e foi bater em Assis, sendo contido 
pelo dono do estabelecimento e em seguida, 
golpeado com uma facada na altura do peito 
desferida por Assis.  

A vítima ainda foi socorrida para o Hospital 
Regional de Cajazeiras. O corpo da vítima foi 
encaminhado ao Numol para ser feito o exame 
cadavérico.
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PM atuou em 174 municípios do estado com um efetivo de 6,4 mil policiais

“Operação São João” não 
registra ocorrências graves

segurança

Foto: Reprodução/Redes sociais

Tarik e Gabrielle, vítimas do acidente provocado por motorista com sintomas de embriaguez

A Delegacia de Acidentes 
de Trânsito, comandada pelo 
delegado Marcos Vasconcelos, 
vai apurar o acidente que pro-
vocou as mortes do cantor Ta-
rik da Silva Lima Júnior, de 25 
anos e sua namorada, Gabriel-
le Oliveira, de 22. O delegado 
deverá ouvir o motorista res-
ponsável pelo acidente, como 
também policiais que atende-
ram a ocorrência. Segundo in-
formação o condutor apresen-
tava sintomas de embriaguez.

Na tarde de ontem, o cor-

po de Tarik Júnior foi sepulta-
do no cemitério Santa Catari-
na, no Bairro dos Estados, em 
João Pessoa.

O acidente aconteceu na 
madrugada da sexta-feira (24), 
na BR-101, em Bayeux. Segun-
do a Polícia Rodoviária Fede-
ral, o motorista que conduzia 
o veículo apresentava sinais 
de “embriaguez ao volante”, 
sendo constatado teor de 0.5 
miligramas de álcool por litro 
de ar expelido pelos pulmões. 
Preso em flagrante, foi libera-

do em audiência de custódia.
Segundo consta de rela-

tório da PRF, Tarik Lima e 
a namorada retornavam de 
moto de um show e foi colidi-
da na traseira. Gabrielle mor-
reu dentro da ambulância do 
Samu, enquanto que o cantor 
faleceu nesse domingo (26), 
após sofrer uma parada car-
díaca. Ele era filho de Tarik da 
Silva Lima, servidor da Semob 
de João Pessoa. O órgão muni-
cipal emitiu nota lamentando 
a morte do cantor.

Polícia investiga acidente que 
matou cantor Tarik e a namorada

investigação

A Polícia Militar, através 
da Corregedoria da Corpora-
ção, instaurou procedimento 
administrativo para apurar a 
conduta da guarnição da For-
ça Tática do 1o Batalhão da 
PM, que teria agido de for-
ma violenta ao abordar um 
jovem, no bairro de Cruz das 
Armas, em João Pessoa. 

O comandante do 1o BPM, 
tenente-coronel Marques Jú-
nior, informou que os poli-
ciais foram afastados do ser-
viço de rua. Logo que tomou 
conhecimento do fato, o ofi-
cial comunicou a ocorrên-

cia ao comando-geral, como 
também à Corregedoria.

A ação dos policiais acon-
teceu nos primeiros minu-
tos da sexta-feira (24), na Rua 
Quatro de Outubro. Um cir-
cuito de monitoramento da 
rua mostra, claramente, o mo-
mento que quatro policiais 
abordam o jovem. Em segui-
da um policial, pede para os 
companheiros se afastarem e 
lança um jato de spray de pi-
menta contra o rosto da víti-
ma. Depois o mesmo policial 
efetua um disparo com uma 
arma menos letal - de bala de 

borracha, que atinge a barri-
ga do jovem. Depois a guar-
nição deixa o local, sem pres-
tar socorro à vítima.

Em entrevista, o jovem 
disse que saiu de sua casa 
para comprar cigarros quan-
do foi abordado. Durante o 
procedimento, os policiais 
fizeram perguntas e nada 
encontraram de irregula-
ridades. Antes de liberar o 
abordado, o policial pratica 
o crime. O jovem disse que-
rer justiça. O tenente-coronel 
Marques Júnior repudiou a 
atitude do policial.

Ação de policiais será apurada 
pela corregedoria-geral da PM

abordagem

Um homem identifica-
do apenas por Josenildo está 
sendo procurado pela polí-
cia como principal suspeito 
do assassinato de Célia Fer-
reira Evangelista, crime ocor-
rido na manhã de ontem, na 
cidade de Serra Redonda. O 
suspeito era companheiro 
da vítima.

Segundo informações co-
lhidas pela polícia, o casal te-
ria passado a noite numa fes-
ta junina naquela cidade do 
Agreste do estado. Na ma-

drugada o casal resolveu re-
tornar para casa, na Rua São 
Miguel, onde residia. Por vol-
ta das 9h, vizinhos localiza-
ram o corpo da mulher apre-
sentando sinais de violência, 
inclusive com ferimento no 
pescoço produzido por faca.

Segundo informações da 
Polícia Civil, Célia Ferreira 
Evangelista foi morta a fa-
cadas. Ainda de acordo com 
levantamento feito pelos po-
liciais que atenderam a ocor-
rência, Josenildo tinha mui-

to ciúmes de Célia e existe 
a suspeita que o casal tenha 
discutido após deixar a festa.

Logo após tomar conhe-
cimento do crime, a Polícia 
Militar iniciou as diligências 
com o objetivo de localizar o 
suspeito pelo crime para que 
esclareça os motivos que o 
levou a praticar o feminicí-
dio. Foi realizado perícia no 
local. O corpo de Célia foi 
removido para o Núcleo de 
Medicina e Odontologia Le-
gal, de Campina Grande.

Suspeito de matar a mulher 
após festa junina é procurado 

feminicídio

Ulindemberg foi morto dentro de um bar
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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.

Celebrações terão início com uma carreata programada para sair, às 18h, do Mercado do Peixe, em Tambaú

Homenagens ao santo começam hoje
São Pedro

Nalim Tavares 

Especial para A União

A Prefeitura de João Pes-
soa, por meio da Coordena-
doria de Bem-Estar Animal 
da Secretaria de Meio Am-
biente (Semam), abriu um 
chamamento público para 
cadastrar organizações não 
governamentais e proteto-
res de animais independen-
tes. Com o cadastro, a Se-
mam pretende fortalecer e 
incentivar o trabalho dos 
protetores, bem como criar 
uma rede de comunicação, 
agilizando as ações da po-
lítica de bem-estar animal 
desenvolvidas pela prefei-
tura.

Para se cadastrarem, os 
protetores independentes 
e as organizações não go-
vernamentais, que cuidam 
de animais, devem impri-
mir e preencher o formulá-
rio, disponível no link    ht-
tps://shre.ink/2Y4. 

No caso dos protetores 
independentes, junto ao 
formulário é preciso ane-
xar cópia do documento de 
identidade, comprovante de 
residência e, caso seja ins-
crito em algum programa 
social, anexar a comprova-
ção de inscrição. Já no caso 
das organizações não go-
vernamentais, os represen-
tantes preenchem o formu-
lário e anexam cópia dos 
documentos constitutivos 
(ata de fundação da insti-
tuição ou cópia do CNPJ) e 
documento que reconheça o 
representante legal. Os do-
cumentos devem ser entre-
gues na sede da Semam, no 
Centro Administrativo Mu-
nicipal (CAM), no bairro de 
Água Fria.

 O coordenador de Bem 
Estar Animal da Semam, 
Ítalo Oliveira, destacou que 

o cadastro de protetores, 
junto à Semam, vai facili-
tar a comunicação. “Nos-
sa ideia é fazer com que a 
política de bem-estar ani-
mal, desenvolvida pela Se-
mam, em parceria com Cen-
tro de Controle de Zoonoses 
da Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS), possa ser com-
partilhada com aqueles que 
estão na ponta das ações de 
proteção. 

Criando essa rede de 
contatos, queremos que os 
protetores de animais, tan-
to os independentes quanto 
aqueles que têm algum vín-
culo institucional, sejam os 
primeiros a serem informa-
dos sobre as ações da Pre-
feitura e também para que 
possamos apoiar as iniciati-
vas de cuidado e bem-estar 
animal, desenvolvidas em 
João Pessoa”, concluiu.

Secretaria de Meio Ambiente cadastra 
ONGs e protetores independentes

Bem-eStar animal

Nesta quarta-feira, a Igreja 
Católica celebra um dos mais 
devotos apóstolos de Cristo: 
São Pedro, tido como o funda-
dor e primeiro papa da Igre-
ja Cristã em Roma. A festa 
tradicional acontece entre os 
dias 29 de junho e 2 de julho, 
no entanto, em João Pessoa, as 
celebrações terão início hoje, 
com uma carreata programa-
da para sair do Mercado do 
Peixe, em Tambaú, às 18h. Em 
procissão, a imagem do santo 
será conduzida até a Vila dos 
Pescadores, na Praia da Penha.

Padroeiro das viúvas e dos 
pescadores, São Pedro é es-
pecialmente lembrado como 
aquele que recebeu as cha-
ves do Reino dos Céus. Na 
quarta-feira, marcando o iní-
cio oficial da celebração, uma 
barqueata será realizada na 
capital paraibana, precedida 
por um momento de oração, 
às 13h, na Vila dos Pescado-
res da Penha. De lá, às 14h30, 
a imagem de São Pedro Pesca-
dor será enviada de barco para 
a Praia de Tambaú, onde deve 
chegar por volta das 16h. Logo 
após, a imagem do santo será 
conduzida em procissão até a 
Paróquia de São Pedro Pesca-
dor, em Manaíra.

É na Paróquia de São Pe-
dro Pescador que a cidade de 
João Pessoa celebra a tradicio-
nal festa do santo. Lá, um trí-

duo de celebrações eucarísti-
cas e quermesse, com comidas 
típicas e forró no salão da igre-
ja, é realizado. As celebrações 
terão início às 17h, entre os 
dias 29 de junho e 1º de julho.

De acordo com o padre 
Jorge Ivan, da Paróquia São 
Pedro Apóstolo, em Bayeux, 
“São Pedro tem uma impor-
tância muito singular na vida 
da Igreja”. Impulsivo e dono 
de um temperamento forte, o 
discípulo, cujo nome de nas-
cimento é Simão, “era um ho-
mem muito humano, e até 
muito parecido com a gente. 
Ele se irrita, mas tem a capaci-
dade de se arrepender. É a pe-
dra sobre a qual Jesus edificou 
a sua Igreja.” Na paróquia, que 
está completando 15 anos, as 
celebrações serão estendidas 
até o dia 3 de julho.

O pároco explica que, du-

rante as festas em homena-
gem a São Pedro, algumas 
instituições cristãs também 
celebram São Paulo, visto que 
os dois apóstolos são consi-
derados os pilares da Igreja. 
“No entanto, Pedro é o que 
mais chega perto do coração 
da gente. Pedimos a ele para 
proteger as nossas casas e as 
nossas famílias, pelas chuvas 
e pelas colheitas.” 

A festa de São Paulo cos-
tuma ser comemorada no dia 
25 de janeiro, data instituí-
da pela Igreja para marcar a 
conversão do apóstolo. Espe-

cial para os católicos de todo 
o país, a homenagem a São 
Pedro marca o encerramen-
to das festas juninas. Na Pa-
raíba, vinculadas à Arqui-
diocese do estado, existem 
seis paróquias dedicadas ao 
santo apóstolo, distribuídas 
por João Pessoa, Bayeux, San-
ta Rita, Mamanguape e Ser-
ra Redonda. Cada uma delas 
está em festa, preparando a 
comemoração que já é tradi-
ção. Para conferir as progra-
mações, é só acessar as redes 
sociais das paróquias no Ins-
tagram. 

Semam pretende fortalecer e incentivar o trabalho dos protetores e criar uma rede de comunicação

Foto: Kleide Teixeira - Secom/JP

n 

Amanhã,
 às 14h30, 
a imagem de 
São Pedro 
Pescador volta 
de barco para 
a Praia de 
Tambaú, 
chegando  
às 16h

Especial para os católicos de todo o país, a homenagem a São Pedro marca o encerramento das festas juninas

Foto:  Roberto Guedes

Barqueata
Na quarta-feira, a 

celebração terá uma 
“barqueata” na capital 
paraibana, precedida 
por um momento de 

oração, às 13h, na
 Vila dos Pescadores 

da Penha

n Paróquias de São Pedro na 
Arquidiocese PB e seus perfis 
no Instagram:

• São Pedro Pescador - Manaíra
@paroquiasaopedropescador

• São Pedro e São Paulo – Bri-
samar
@paroquia_spedrospaulo

• São Pedro e São Paulo – Tibiri, 
Santa Rita
@paroquiaspsppb

• São Pedro Apóstolo – Jardim 
Aeroporto, Bayeux
@pspedroapostolo

(todas as noites tem festa social 
com forró ao vivo e comidas 
típicas)

• São Pedro e São Paulo – Ma-
manguape
@saopedroesaopaulo.mme

• São Pedro – Serra Redonda
@paroquiadeserraredonda

Saiba mais
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A artista plástica paraibana Marlene 
Almeida, que completou 80 anos 
de idade no dia 7 de maio passa-
do, continua em plena atividade. 

Na ocasião, realizou, em companhia da famí-
lia, a expedição Seridó-Sertão-Araripe-Ca-
riri, revisitando uma ocorrência de argilitos 
coloridos na região do Cariri cearense, onde 
havia coletado argilas há mais de cinco déca-
das. Em paralelo à produção de uma série de 
pinturas, também vem se dedicando à reorga-
nização e ampliação do acervo resultante da 
sua pesquisa da coleção de terras brasileiras, 
pigmentos e resinas vegetais, bem como es-
crevendo um livro sobre as cores da terra que 
pretende publicar até o final deste ano e, ain-
da, participando da exposição Brasilidade Pós-
Modernismo, que encontra-se no Centro Cultu-
ral Banco do Brasil de Brasília, devendo ir, em 
seguida para Belo Horizonte (MG).

“Como me sinto aos 80? Continuando. Re-
sistindo. Com uma sensação intensa da fra-
gilidade humana, e, mais do que antes, en-
tendendo que o tempo não passa lento, mas 
corre tão loucamente que é impossível segu-
rar”, teorizou ela. “Há poucos dias, reviran-
do papéis numa gaveta, encontrei dois recor-
tes de jornais da Paraíba. Um, comentava que 
eu estava completando 70 anos, inaugurando 
uma exposição individual no Museu Brasilei-
ro da Escultura, em São Paulo. No outro, mais 
antigo, uma matéria também ligava meu tra-
balho à minha idade e tinha como manchete: 
‘Marlene Almeida. Aos 50 anos, com um es-
tado contínuo de ser artista’. Inclusive, esse 
foi o tema de uma série de obras e exposições 
minhas, no início deste século, com os títu-
los de Tempo, Passatempo e Tempo para o Desti-
no”, lembrou a artista. 

Referindo-se ao que considera “uma cui-
dadosa reorganização e ampliação” do acer-
vo resultante da sua pesquisa para a coleção 
de terras brasileiras, pigmentos e resinas ve-
getais ao qual vem se dedicando, Marlene Al-
meida informou que esse trabalho começou 
a ser realizado a partir do final da década de 
1970 e contou com apoio do Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico (CNPq) e Universidade Federal da Paraí-
ba (UFPB), cujos objetivos foram o mapeamento 
das cores da terra, confecção de mostruários 
e produção de materiais artísticos atóxicos e 
naturais. “Hoje, já conto com terras de cente-
nas de municípios brasileiros, e pigmentos de 
todas as regiões, além das resinas vegetais. E 
também estou escrevendo um livro sobre as co-
res da terra, minha longa pesquisa, técnicas e 
um pouco da História dos Materiais Artísticos 
para publicar ainda neste ano e meu próximo 
projeto é completar os dados, o documentário 
fotográfico e finalizar a organização do acer-
vo das milhares de amostras de cores de terra, 
argilas, pigmentos, minerais e rochas que pas-
sei a chamar de Museu das Terras Brasileiras”, 
disse a artista plástica. 

Quanto à exposição coletiva Brasilidade Pós-
Modernismo, que reúne 51 artistas de diversas 
gerações, cujo intuito é comemorar, em 2022, 
o centenário da Semana de Arte Moderna de 
São Paulo, Marlene Almeida participa com a 
obra Terra tão só, instalação baseada em frag-
mento do poema Terra e Lua, cuja autoria é do 
poeta e dramaturgo espanhol Federico Gar-
cía Lorca (1898-1936) e foi produzida no ate-
lier instalado na casa da artista, na cidade de 
João Pessoa, durante o isolamento social que 
resultou como medida de prevenção contra a 
pandemia da Covid-19. Essa obra é composta 
por uma longa mesa de cinco metros de com-
primento, sobre a qual há terra bruta, pigmen-
to preparado, resinas naturais, mostruários 
de cores da terra oriundos de alguns estados, 
como a Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernam-
buco, Ceará, Minas Gerais e Brasília. “Nessa 
mostra, que comenta parte da história da arte 
brasileira, tenho a alegria de estar na compa-
nhia de grandes artistas, inclusive o meu fi-
lho, José Rufino”, frisou ela.

A paraibana também falou sobre o fato de 
compartilhar o ambiente doméstico onde o fi-

lho, José Rufino, é artista visual. “Costumo re-
petir que nós somos uma equipe, quando me 
refiro à minha pequena família, eu, meu filho 
e meu marido. Os dois, Antonio e José, são mi-
nha base sólida e, ao mesmo tempo, uma ram-
pa para os voos mais afoitos. Quanto a José Ru-
fino, as influências são mútuas. Pode ser que, a 
princípio, a convivência num espaço com telas, 
pincéis e tintas o tenha atraído para o campo 
da arte. Mas, certamente, sua generosa e ou-
sada forma de lidar com a produção artística 
me influenciaram e ainda influenciam muito 
mais. E para ampliar essa troca contínua, o seu 
lado científico, como geólogo e paleontólogo, 
também constitui um suporte essencial para 
minha pesquisa de materiais. Um exemplo da 
nossa convivência artístico/cultural/político/
amorosa é a expedição Seridó-Sertão-Arari-
pe-Cariri, que nós três realizamos em come-
moração aos meus 80 anos, revisitando uma 
ocorrência de argilitos coloridos na região do 
Cariri cearense onde eu havia coletado argilas 
há mais de 50 anos. Presente material e ima-
terial. Precioso e inesquecível. Meu proces-
so criativo tem sido intenso. A localização do 
ateliê em espaço contíguo à minha residência 
facilita o acesso aos meus dois polos, de certo 
modo amplia a sensação de unidade e princi-
palmente instaura uma continuidade no pro-
cesso criativo que se desenvolve com mais li-
berdade temporal e física”, comentou ela.

Ideologia como parte da obra
Marlene Almeida se lembrou de como in-

gressou na atividade. “Eu me envolvi com arte 
desde muito jovem, ainda estudante de curso 
secundário. Época em que convivi com poetas, 
artistas e escritores da Geração 58. Minha casa, 
no bairro do Róger, foi um ponto de encontro, 
debates e leituras desse grupo de jovens inte-
lectuais. Mas, considero que minha trajetória 
artística se estabelece, com mais foco, depois 
da grande pausa cultural, causada pelo golpe 
de 1964, quando concluí o curso de Filosofia 
e estava iniciando o de Didática. E, como tan-
tos jovens universitários da época, participa-
va das manifestações e projetos gerados pela 
efervescência política, no país que se organi-
zava para ampliar os direitos dos trabalhado-
res, combater o analfabetismo e instaurar um 
tempo mais justo. Essa ideologia que nos entu-
siasmava, e que tinha como objetivo o bem co-
letivo, foi duramente atacada pelos que usur-
param o poder por tantos anos. Certamente 
esse período de exceção interferiu na minha 
vida e na minha produção artística. Certamen-
te minha ideologia foi e continua sendo par-
te da minha obra”, disse a paraibana, natural 
da cidade de Bananeiras, localizada na região 
do Brejo do estado.

A artista admitiu que em um contexto 
tão variado e longo, é difícil apontar desta-
ques em sua trajetória. “Mesmo porque con-
sidero como o lendário indígena americano, 
que todas as coisas estão ligadas. A arte pre-
cisa ser o resultado de todas as vertentes de 
uma vida, no meu caso, da minha militân-
cia ecológica, política e cultural. Ainda em 
1979, quando pouco ou nada se falava sobre 
meio ambiente e a necessidade vital de sua 
preservação, eu já apresentava, numa expo-
sição coletiva, as esculturas O risco e A peste, 
que denunciavam a possível degradação da 
floresta com o projeto do governo da épo-
ca, de incentivar a pesquisa de petróleo na 
Amazônia”, afirmou ela. 

Outro ponto na trajetória de Marlene Al-
meida foi a criação, em 1994, do Centro de Ar-
tes Visuais Tambiá (Cavt). “Uma ideia proposta 
por Rufino, com o objetivo de divulgar e apro-
fundar as questões da arte contemporânea. Na 
época, a Universidade Federal da Paraíba ofe-
recia apenas o curso de Educação Artística e 
havia uma demanda por cursos formadores do 
profissional de arte. O Cavt, durante 10 anos, 
preencheu esse espaço, com cursos de dese-
nho, pintura, xilogravura, serigrafia, cerâmi-
ca e escultura. Ao mesmo tempo desenvolveu 
um projeto de intercâmbio internacional com 
a Freie Kunstschule Berlin, promovendo expo-
sições e cursos de artistas de outras naciona-
lidades na Paraíba e levando alunos e artistas 
convidados brasileiros para participarem de 

cursos e exposições na Alemanha. O trabalho 
realizado pode ter contribuído para um enten-
dimento maior da arte contemporânea e para 
a formação de muitos artistas paraibanos, ex
-alunos do Cavt”, contou a artista.

“Arte e vida são indissociáveis. Volto aqui 
à matéria dos meus 50 anos, e à resposta que 
dei ao jornalista Chico Noronha, em 1992, ain-
da é válida: A arte não esconde a vida. Não é 
o resultado de uma contemplação estática por 
parte de alguém que se entrega, de maneira in-
termitente, a um projeto. O ser humano pode 
ser, ou não ser artista. Se é pintor, há uma re-
lação tão íntima entre a mão que pinta e a que 
se alimenta, que seria impossível dissociar 
uma ação da outra. Não há como ir e voltar. 
Não existe a porta para fechar e abrir. O esta-
do do ‘ser artista’ é contínuo, a obra é o resulta-
do de suas vivências, sonhos, angústias, desco-

bertas. Os quadros, desenhos, esculturas, são 
fragmentos da vida. Não se faz arte por amor 
à arte, mas arte por amor à vida”.

Ela ainda comentou sobre como tem sido 
conviver com a crise de saúde mundial causa-
da pela Covid-19. “A pandemia foi, e ainda é, 
causadora de uma imensa angústia. A fragi-
lidade ganhou contornos inimagináveis. Vi o 
mundo de cabisbaixo, mascarado e escondido. 
E o Brasil desorientado, guiado por interesses 
mesquinhos e ideias fascistas. Mas, como qua-
se tudo tem os dois lados, tive também um lon-
go tempo de concentração e trabalho intenso 
no ateliê. Período de abrir arquivos, rever tex-
tos escritos ao longo das últimas décadas, or-
ganizar fotografias, compilar cadernetas de 
anotações de campo e poéticas. Enfim, um 
tempo de auto-arqueologia e renascimento”, 
afirmou Marlene Almeida.

Celebrando o ano em que se tornou octagenária, paraibana 
Marlene Almeida prepara um livro sobre as cores da terra

Matizes que correm 
pelas veias do Brasil

Artes visuAis

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Marlene Almeida criando a obra ‘Terra tão só’ para a exposição coletiva ‘Brasilidade 
Pós-Modernismo’ (acima), e na recente expedição (abaixo), revisitando a região do 

Cariri cearense, onde havia coletado argilas há mais de 50 anos

Fotos: Acervo Pessoal



10  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 28 de junho de 2022 EDIÇÃO: Audaci Junior
EDITORAÇÃO: Luciano Honorato

Cultura

Colunista colaborador

Através das páginas deste jornal, fui sabedor, 
na última quarta-feira (22), da morte do 
jornalista Otávio Sitônio Pinto. Lamentei 

muito não ter ido ao velório. Não posso dizer que 
éramos amigos, mas havia atenção e respeito mútuo, 
talvez em virtude de ele ter sido meu aluno no curso 
de Direito do Unipê. Entretanto, quero aproveitar 
esse espaço para prestar uma homenagem à sua 
memória e à família enlutada, transcrevendo aqui 
artigo escrito por ele e publicado n’A União, em 
13/11/2014, intitulado A Vitória de Vasconcelos.

Entre as poucas ações que patrocinei ou atuei 
em causa própria, uma merece registro. Em 2011 
resolvi trocar meu veículo Corola por outro do ano. 
Perguntei na concessionária se havia previsão 
de lançamento de novo veículo para aquele ano. 
O vendedor me respondeu: – Nada, doutor. Se 
houver, será lá para o final de 2012. Confiando 
nessa informação, adquiri o veículo no início do 
ano de 2011. Com menos de 30 dias, recebi uma 
carta-convite da Toyota com a seguinte mensagem: 
“Seja o primeiro a conhecer o novo Corola”. Com a 
colaboração dos meus filhos, entramos com uma 
ação de reparação de danos materiais e morais 
contra a concessionária local e a Toyota do Brasil. 
Depois de quase três anos de recursos protelatórios, 
finalmente, ganhamos a ação no Supremo Tribunal 
Federal. Otávio Sitônio Pinto tomou conhecimento do 
fato e escreveu o seguinte artigo, que foi reproduzido 
no meu livro autobiográfico Missão cumprida: 
história de minha vida, com o seguinte título:

Vitória na justiça

“Um advogado sul-americano, Fernando 
Vasconcelos, ganhou uma ação indenizatória contra 
ninguém menos que a multinacional japonesa 
Toyota. A empresa nipônica disputa com a General 
Motors o primeiro lugar na fabricação de automóveis. 
Um deles havia sido comprado pelo doutor Fernando 
há cerca de três anos, isto é, em 2011. Um mês 
depois, a Toyota lançou um novo modelo do carro, 
de modo que o veículo passou a ser obsoleto com 
menos de trinta dias de uso. Mas a Toyota não sabia 
que o seu novo freguês era um professor de Direito, 
especialista em direito do consumidor e ainda com 
dois filhos com banca de advocacia. Ajuizaram 
uma ação indenizatória contra a Toyota, sendo 
condenada recentemente, nos tribunais superiores, a 
reparar o dano. Agora não há mais instâncias para 
recorrer, e a Toyota vai ter de pagar R$ 25 mil ao 
cliente, com juros e correção. Pagará também R$ 5 
mil por danos morais, mais a verba de sucumbência 
à banca dos seus dois filhos.

Sem dúvida, o doutor Vasconcelos pertence a 
uma classe social privilegiada: a dos proprietários 
de Toyota. Mesmo assim, diante do truste japonês, 
está abaixo da linha de pobreza. Essa diferença 
é chamada em direito de hipossuficiência, que é 
a briga do pobre com o rico, do pequeno com o 
grande, do fraco com o forte, do peão com o patrão. 
A hipossuficiência é compensada pelo princípio 
jurídico da equidade, que consiste em “tratar 
igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, 
na medida de sua desigualdade”. Nesse embate, 
ele ganhou a briga de David contra Golias. Acertou 
a pedra no meio da testa do gigante. O mais 
importante disso é que o fato criou jurisprudência. 
Significa a decisão judiciária que tem força de 
lei, pois orienta magistrados nos julgamentos 
das futuras demandas. Agora, quem comprar 
carro zero e for surpreendido, dias depois, com a 
informação de que foi lançado um modelo recente 
da mesma marca, pode demandar a justiça e citar 
a decisão que deu ganho de causa ao mestre de 
direito do consumidor.

A obsolescência planejada é um comportamento 
comum aos fabricantes de bens duráveis, sejam 
automóveis ou gadgets. Por exemplo, o cliente 
compra um televisor no dia das mães e, no dia dos 
pais, sai um modelo novo. Ninguém reclama, pois 
o brasileiro não é de reclamar. Mas o professor 
Fernando reclamou e ganhou. A briga durou três 
anos, foi parar no Supremo Tribunal Federal, que 
lhe deu ganho de causa. Com sua atitude, ensinou 
ao consumidor brasileiro o caminho das pedras. 
Se o distinto leitor comprou algum bem e se viu 
prejudicado por sua obsolescência precoce, com o 
lançamento de um modelo novo, procure o doutor 
Vasconcelos (ele tem doutorado).”

Não só pelo fato de termos entabulado 
bons papos nos intervalos das aulas, mas, 
principalmente, pela contribuição que ele trouxe 
para a imprensa e a história da Paraíba, é que 
resolvi prestar essa homenagem ao grande Sitônio, 
sobrinho-neto do Coronel José Pereira, conhecedor 
profundo do cangaço e dotado de um forte senso de 
humor que aflorava dos seus escritos.

Fernando 
  Vasconcelos

Homenagem a 
Sitônio Pinto

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

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

Viva São João!
Desde menina que era 

uma carrapeta para dançar. 
Desde os ‘Metais em Brasa’ do 
meu pai. Twist, hullygully, rock, 
Beatles, jovem guarda, Simo-
nal, carnaval e festas juninas, 
que naqueles tempos era o for-
ró de Luiz Gonzaga e músicas 
de quadrilha que eu amava e 
dançava na rua, no clube, no 
Boi Só, ou depois em granjas 
dos amigos (como a Granja Pi-
tumirim, de Marcia Lucena). 
Ouvir um frevo, uma escola 
de samba, John Travolta e Sa-
turday Night Fever, Rita Pavone, 
ou uma sanfona, me tremia as 
carnes e independente de ter 
um par ou não, eu rodopiava. 
Graças a Deus sou de uma ge-
ração que dançávamos sozi-
nhas do yéyéyé a outros rit-
mos, mas o forró tem que ter 
uma parelha. Não tive a chan-
ce de ter parceiros dançantes 
pela vida. E tomava empres-
tado a das outras para arras-
tar o meu pé. Até uma noiva 
improvisada, uma vez fui. E 
gostei daquele vestido bran-
co de matuta. 

Fui em granjas, arraias, 
Sapé, Emas, e uma vez à Cam-
pina Grande, no que se diz, o 
maior São João do Mundo – há 
exatos 19 anos atrás. Ainda não 
tinha essa afronta de músicas 
outras e comportamentos tan-
tos. Mesmo assim, não gostei. 
Tudo grandioso, longe, difícil. 

Todos os anos, com os fi-
lhos pequenos, brincava o São 
João das crianças. Tirava as 
minhas casquinhas. Na esco-
la Sempre Viva, na casa dos 
vizinhos e compadres Tek Ku-
lesza e Tereza Mitsunaga, com 
fogueira, fogos, remendos nas 
calças jeans, saia rodada, flor 
no cabelo, quentão e soltan-
do estrelinhas e bombas – sou 
mãe de meninos. Uma vez, fe-
charam a rua do meu quadra-
do no Bessa, e fizemos uma 
festa junina comunitária. Com 
tudo o que tinha direito. Apro-
veitamos esse bairro-fazen-
da por longos 35 anos. Com os 
bois das granjas vizinhas fa-
zendo “múúúú”.

Em casa, ouvia Elba, Alceu, 
Flavio José e fazia o menor São 
João do mundo todos os anos. 
A sanfona para mim, é dos ins-
trumentos mais lindos. Não re-
sisto a um fole. Dominguinhos 
e Flavio José, me soam nostál-
gicos e entre um baião e ou-
tro, quando escuto as rádios, 
me dói as saudades. Boas. Ai, 
se eu tivesse asas, ainda hoje 
eu via Ana, uma vez cantaram 
para mim.

Mas por agora, quando vejo 
as festas juninas, não me ba-
tem mais a passarinha. Ritmos 
outros. Gente demais. Sertane-
jos demais. Casacos e botas de-
mais para o nosso invernico de 
nada, e um fuzuê que não me 

apetece. Estou velha? É possí-
vel. Mas há décadas que ob-
servo tais mudanças que me 
afastam. O poeta campinen-
se e do mundo, Braulio Tava-
res compartilhou um poema 
e um post que faço minhas, as 
palavras da poeta Mariana Te-
les (poetisa e advogada, é filha 
do repentista Valdir Teles, de 
São José do Egito):

Devolva o meu São João

Não é contra o sertanejo,
Maiara nem Maraísa
Mas no São João precisa
Tocar “lembrança de um beijo”,
É contra a máfia que eu vejo
Ganhando licitação,
Usurpando a tradição, 
Vendendo a identidade 
Pelo forró de verdade,
“Devolva meu São João”
...”Devolva meu São João”
Cultura é identidade!
É patrimônio de um povo,
E nenhum sucesso novo
Compra originalidade.
Não discuto a qualidade 
Mas discuto a tradição,
Quem quiser ouvir modão,
Ou a Festa da Patroa,
Vá pra terra da garoa.
“Devolva meu São João”
Vamos romper os cordões 
De camarote em Campina,
São João é na concertina,
Não se divide em cordão 
Para quê segregação 

Numa festa popular?
Ninguém pode separar!
...Que será das tradições,
Com o som de apelação?!
De Wesley Safadão
Que o forró não promove
É brega noventa e nove...
Só um por cento é São João

Termino aplaudindo a Es-
cola Sempre Viva que fez a sua 
Festa Junina, nos moldes da 
tradição. Há décadas que é as-
sim. E este ano, fui ver a minha 
neta, Luísa, de 3 aninhos dan-
çar, ou não, chorou na hora. 
Festa linda, com balão, tapio-
ca, munguzá, caldo de cana e 
bolo de milho. As músicas de 
Antônio Nóbrega, o palhaço 
Adilson comentando as ma-
tutices, e as crianças embriaga-
das de laços e fitas celebrando 
tais tradições.

Viva São João!

O futuro está nos anos 1980
Hype é tudo aquilo que o mundo 

moderno e globalizado denominou 
de “acontecimento”, “bola da vez”, “o 
que todo mundo está falando”. O hype 
no universo do streaming é o seriado 
Stranger Things, uma produção da Net-
flix a partir da criação dos irmãos gê-
meos Matt e Ross Duffer (os Duffer 
Brothers). Iniciado em 2016, o título já 
vai em sua quarta temporada, cuja pri-
meira parte já foi ao ar e a segunda – 
aguardada com altas doses de expecta-
tiva graças ao… hype, promovido pela 
empresa e através dos influenciado-
res digitais – já entra em catálogo nes-
ta sexta-feira.

Há seis anos, Stranger Things vem 
sendo falada, dissecada e louvada por 
diversas gerações de espectadores que 
se mostrou fissurada no mix de terror 
e ficção científica. A produção bebe 
da fórmula produzida pelo cinema 
nos anos 1980, incluindo aí o compor-
tamento dos personagens, o figurino 
e trilha sonora oitentista (para se ter 
uma ideia, a nova temporada catapul-
tou a esquecida cantora inglesa Kate 
Bush de volta às paradas), sem falar 
no enredo em si.

A trama parte de um grupo de ga-
rotos na pré-adolescência, um tanto 
nerds, que gostam de jogar RPG e aca-
bam se deparando com dois mistérios: 
uma garotada da idade deles que sur-
ge, do nada, sem saber de onde veio, 
nem para onde vai; e o sumiço de um 
dos meninos que, como iremos desco-
brir ao longo da trama, foi parar num 
tal “mundo invertido”.

De lá para cá, muita coisa surgiu, 
personagens novos foram acrescenta-
dos e um rol de monstros foi apresen-
tado ao espectador para entrar dire-
to no imaginário pop do audiovisual 
dos últimos 10 anos. Agora, estamos 
às voltas com outro monstro que é 
uma espécie de Freddy Krueger do 
“mundo invertido”, além do que a me-
nininha da primeira temporada (a tal 
Onze, ou apenas “On” para os chega-
dos), agora praticamente uma mulher 
feita, volta às suas origens para uma 
espécie de ajuste de contas.

Por que Stranger Things faz tan-
to sucesso? Essa é uma pergunta que 
passa pela cabeça de muitos contem-

porâneos da minha idade, que eram 
adolescentes – como os personagens 
do seriado – ao longo dos anos 1980, e 
ávidos consumidores de filmes, livros 
e, porque não, até dos RPGs (jogos de 
tabuleiro baseados em narrativas fan-
tásticas, geralmente aventuras medie-
vais ou ficção científica). 

Primeiro, é preciso dizer que Stran-
ger Things trouxe de volta a garotada co-
mum para o protagonismo das histó-
rias, em um mundo de entretenimento 
dominado por super-heróis repetindo 
os mesmos e enfadonhos embates em 
multiversos infinitos, bruxos teens que 
não conseguem mais encantar plateias 
e uma série de aventuras pálidas que 
simplesmente não decolam.

A Netflix e os produtores do seria-
do perceberam o vácuo e lembraram 
ao mundo como eram legais aqueles 
filmes “Sessão da Tarde” com a tur-
ma do colégio reunida em deliciosas 
aventuras que pareciam só existir na 
nossa imaginação juvenil, com piratas 
ou naves espaciais: Os Goonies (1985), 
Conta Comigo (1986), E.T. - O Extrater-
restre (1982), Viagem ao Mundo dos So-
nhos (1985) etc., sem contar uma série 
de dramas e comédias inesquecíveis 
com adolescentes um pouco mais ve-
lhos, vide Clube dos Cinco (1985) e Cur-
tindo a Vida Adoidado (1986).

Os novos títulos têm mostrado 
o poder da narrativa dos filmes dos 

anos 1980, que está muito em voga, 
afinal Stranger Things não está sozi-
nha nessa “onda”, vide O Pacificador 
e Rua do Medo, ambas produções re-
centes. Mas tome, também, o retum-
bante sucesso de Top Gun: Maverick 
(em cartaz nos cinemas). 

A sequência de Top Gun: Ases In-
domáveis (1986) alcançou, no fim de 
semana, a marca de maior filme de 
2022 (e o maior sucesso da longeva 
carreira de Tom Cruise) ao cravar US$ 
1 bilhão em bilheteria. Maverick não 
é apenas uma conexão com os anos 
1980, mas sua estrutura remete aos 
filmes machoman de ação que marca-
ram a época.

Portanto, Stranger Things não é só 
nostalgia para quem já passou dos 
40… há toda uma fórmula narrativa 
que (ainda) encanta, e que parece ter se 
perdido a partir dos anos 1990, quando 
o cinema (e, mais tarde, as séries) com 
foco no público juvenil, foi mudando 
em busca de roteiros mais complexos 
e temas mais espinhosos.

Felizmente, 37 anos depois de Os 
Goonies, os produtores entenderam que 
tudo que o mundo precisa é de uma 
boa e encantadora história, com aque-
le final moralmente edificante, resulta-
do do embate entre mocinhos e vilões 
bem definidos, para extravasar um ano 
tão pesado, com pandemia, guerra, in-
tolerância e incompreensão.

Foto: Netflix/Divulgação

Na sua quarta temporada, série com toque oitentista ‘Stranger Things’ ainda mantém ‘hype’

“Em casa, ouvia 
Elba, Alceu, 
Flavio José e 
fazia o menor São 
João do mundo 
todos os anos
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Há poesia em todas as obras de arte. Arte sem 
poesia não existe. 

(Elias José. A poesia pede passagem) 

O escritor e poeta de literatura infantojuvenil Elias 
José escreveu um excelente livro teórico – A poesia 
pede passagem (Paulus, 2003) que recebeu o Prêmio 
da FNLIJ como o Melhor Livro Teórico. Neste texto, 
recorro a Elias José e a seus sábios ensinamentos 
para apresentar quatro obras poéticas da editora 
Peirópolis publicadas em 2021: Estive no fim do 
mundo e me lembrei de você, de Adriane Garcia; 
Lança chamas, de Regina Azevedo; Quem tem pena 
de passarinho é passarinho, de Líria Porto e Até 
aqui, de Lubi Prates.

Para Elias José, com versos e estrofes ou com 
palavras dispostas de modo criativo, podemos 
montar um poema. A poesia está nas palavras bem 
usadas, na musicalidade conseguida no que o autor 
nos diz e como diz, elas também têm gosto, som, 
cheiro, cores e forma. 

As quatro obras da editora Peirópolis integram 
a Biblioteca Madrinha Lua e reúne poesia 
contemporânea inspirada em uma das mais 
importantes poetas brasileiras do século 20, a 
mineira Henriqueta Lisboa. A Peirópolis vem se 
dedicando ultimamente a publicar bons livros 
de poesia e esta coleção atende aos preceitos 
propostos por Elias José. 

Os prefácios e posfácios são apresentados por 
quem entende realmente de poesia e um detalhe 
chama a atenção do leitor – poemas, prefácios 
e posfácios foram todos escritos por mulheres, 
mas longe de ser uma poesia feminista é uma 
poesia que dialoga com o universo – Estive no 
fim do mundo e me lembrei de você; que gira em 
torno da infância e da relação do eu poético com 
os avós – Lança chamas; que celebra a natureza 
de forma concisa com a criação de haicais – 
Quem tem pena de passarinho é passarinho; 
que trata de racismo e mostra possibilidades 
para que escritores/as negros/as restaurem suas 
autoestimas – Até aqui.

Selecionamos alguns poemas dessa coleção e 
vamos detectar a presença de alguns elementos 
propostos por Elias José. No poema Grande queijo 
suíço (Adriane Garcia), é bem visível a cor e a forma 
na primeira estrofe:

Uma lua amarela e gigante 
Desenhada 
Na lona do mundo.

Lança chamas está dividido em quatro partes 
distintas. Na primeira, afloram as reminiscências 
da infância, na segunda, a questão do tempo, na 
terceira, o estar no mundo diante da pandemia e na 
última uma reflexão sobre a poesia e o poeta. Segue 
um excerto de um dos poemas do livro, inserido 
na quarta parte. É apenas um verso, mas bem é 
significativo:

Escrevo como quem lança chamas

É a presentificação do título do livro e do ato de 
escrever. 

Mergulhamos com Líria Porto no mundo da 
natureza. O eu poético se deslumbra diante da 
natureza “cotidiana e visível”. O que deseja a poeta? 
Ser um passarinho para cantar e sonhar com a 
liberdade. Talvez seja o livro mais lírico da coleção. 
Este pequeno poema, à moda de Henriqueta Lisboa, 
é uma síntese do poetar de Líria Porto:

Cochichos 
segredou-me um tico-tico 
felicidade tem bico

Lubi Prates é poeta e através de cursos, oficinas, 
eventos literários, antologias faz um trabalho de 
valorização, difusão e visibilidade dos autores(as) 
negros (as). Segue-se um pequeno excerto do 
poema de Lubi Prates – Pele que habito: 

minha pele não é casca
é um mapa: onde África ocupa
todos os espaços: 
cabeça, útero, pés.
(...)
minha pele é um mundo 
que não é só meu. 

Fica o convite: leiam os livros dessa coleção e não 
precisam pedir passagem para a poesia passar, ela 
tem asas de passarinho e voa leve, leve...

‘A poesia pede 
passagem’

Baú 
  de livros

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

Chico César, o rebelde literário do 
Nordeste, após reivindicar o amor em 
seu mais recente disco, O amor é um 
ato revolucionário (2019), o artista lan-
ça a faixa ‘Vestido de Amor’, primei-
ro single do seu décimo álbum grava-
do em estúdio.

Com seus backing vocals, sua melodia 
flutuante e suas linhas de baixo, ‘Vestido 
de Amor’ é uma música pop, com uma 
mensagem universal. O ritmo dançan-
te da discoteca e os arranjos peculiares 
apontam para uma jornada psicodélica 
guiada por Chico César.

A direção musical da faixa é assina-
da pelo produtor francês Jean Lamoot 
e a masterização ficou a cargo de Chris 
Atens. A nova canção chegou para as 
principais plataformas de streaming de 
música, mas também veio acompanha-

da de um videoclipe gravado na Fran-
ça, e que está disponível no canal no 
YouTube do cantor e compositor parai-
bano, ou pela sua página oficial (www.
chicocesar.com.br/vestido-de-amor). 
O álbum ainda não tem data prevista 
para lançamento.

‘Vestido de Amor’ faz parte do 10O disco do paraibano gravado em estúdio

Chico César apresenta o 
1o single do novo álbum

Música

Foto: Ana Lefaux/Divulgação

Nova canção tem levada disco e pop
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EM cartaz
ESTREIA

FESTIvAl vARIlux dE CInEmA FRAn-
CêS 2022 (Vários). Evento que vai até o dia 
6 de julho contempla 17 obras inéditas e re-
centes da filmografia francesa e dois filmes 
como homenagem: um clássico e outro em 
comemoração aos 400 anos do dramatur-
go francês Molière. Confira a programação 
completa (com sinopses, fotos e sessões) de 
João Pessoa no site oficial do festival (varilu-
xcinefrances.com). No CENTERPLEX MAG, 
CINÉPOLIS MANAÍRA e CINE BANGÜÊ 
(este último, a partir de 7 de julho).

Tudo Em Todo lugAR Ao mESmo 
TEmpo (Everything Everywhere All at Once. 
EUA. Dir: Daniel Kwan e Daniel Scheinert. 
Fantasia. 14 anos). Uma ruptura interdimen-
sional bagunça a realidade e uma inespera-
da heroína (Michelle Yeoh) precisa usar seus 
novos poderes para lutar contra os perigos 
bizarros do multiverso. CENTERPLEX MAG 
1 (leg.): 17h; CENTERPLEX MAG 2 (leg.): 
21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 
15h45 - 18h45 - 21h45 (exceto qui.).

vEjA poR mIm (Mira por mí/See For Me. 
Canadá. Dir: Randall Okita. Suspense. 14 
anos). Quando a ex-esquiadora cega So-
phie (Skyler Davenport) fica em uma man-
são isolada, três ladrões invadem o cofre 
escondido. A única defesa de Sophie é a 
veterana do exército Kelly (Jessica Parker 
Kennedy), que ajuda ela a se defender dos 
invasores para sobreviver. CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 1: 16h (dub.) - 21h (leg., exceto qua.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 17h (ex-
ceto seg. e ter.) - 22h (exceto qui. e seg.).

vIvo (Brasil. Dir: Jorge Pareja. Docu-
mentário. 14 anos). Quatro histórias reais 
de pessoas que ficaram cara a cara com 
alguém que muitos não conseguem ver... 
embora Jaime, Carlos, Andrea, Antonio e 
Sonsoles assegurem que Ele está vivo e os 
trouxe de volta à vida. Se você escutar você 
pode ouvi-Lo e, se você olhar, você pode vê
-Lo, porque, embora seja difícil de acreditar: 
há vida. CINÉPOLIS MANAÍRA 1 (dub.): 21h 
(somente ter.).

ConTInuAÇÃo

A FElICIdAdE dAS CoISAS (Brasil. 
Dir: Thais Fujinaga. Drama. 12 anos). Ma-
triarca de uma família de classe média do 
interior paulista tem um sonho de construir 
uma piscina em sua casa. CINE BANGÜÊ: 
18h30 (23/6).

dESvIo (Brasil. Dir: Arthur Lins. Drama. 
14 anos). Depois de passar anos na prisão, 
Pedro (Daniel Porpino) finalmente conse-
gue o direito do indulto para passar o Dia 
das Mães com sua família. CINE BANGÜÊ: 
20h30. (23/6)

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 jornada 
rumo ao desconhecido. Além de receber aju-
da de novos aliados místicos e outros já co-
nhecidos, o mago da Marvel atravessa as 
realidades perigosas dos diversos univer-
sos para enfrentar um misterioso adversá-
rio. CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 20h10; 
CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 20h10.

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 humanos em todo o mundo. Con-
tudo, nem todos répteis consegue viver em 
harmonia com a espécie humana, trazen-
do problemas graves. Os ex-funcionários 
do parque dos dinossauros, Claire (Bryce 
Dallas Howard) e Owen (Chris Pratt), se 
envolvem nessa problemática e buscam 
uma solução, contando com a ajuda dos 
cientistas experientes em dinossauros. 
CENTERPLEX MAG 1 (dub.): 20h; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 2: 14h30 (dub.) - 18h (dub.) - 
21h30 (leg., exceto qui.); CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 7 (dub., 3D): 13h45 - 17h - 20h15; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE (dub., 
3D): 19h - 22h (exceto qui.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 1 (dub., 3D): 14h15 - 17h30 - 
20h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 
18h30 - 21h45 (exceto qui.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 5 (dub.): 14h30 - 17h20 - 20h20; 
CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 14h30 - 
17h20 - 20h20. 

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 
espacial faz com que Lightyear vá para 
um planeta hostil e muito longe da Terra 
ao lado de seu comandante e sua tripu-
lação. Enquanto Buzz tenta encontrar um 
caminho de volta para casa através do es-
paço e do tempo, ele descobre que já se 
passaram muitos anos desde seu teste 
de voo. CENTERPLEX MAG 2 (dub.): 15h 

- 17h10 - 19h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 1 
(dub.): 13h30 - 18h30; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 3 (dub.): 14h15 - 16h45 - 19h15; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 4 (dub.): 15h - 17h30 - 20h; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 15h30; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - Macro-XE (dub., 
3D): 14h - 16h30; CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 2 (dub., 3D): 14h30 (exceto seg. e ter.) - 
19h20 (exceto seg. e ter.); CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 4 (dub.): 13h30 - 16h; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 5 (dub., 3D): 14h - 16h30 - 
19h - 21h30 (exceto qui.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 3 (dub.): 15h30; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 6 (dub.): 14h20 - 17h50 (3D) - 20h; 
CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 14h20 - 
17h50 (3D) - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 
4 (dub.): 15h30.

SERTânIA (Brasil. Dir: Geraldo Sar-
no. Drama. 14 anos). Antão é ferido, pre-
so e morto quando o bando de Jesuíno in-
vade a cidade de Sertânia. CINE BANGÜÊ: 
18h30 (28/6).

TAnTAS AlmAS (Colômbia, Brasil, Bél-
gica, França. Dir: Nicolás Rincón Gille. Dra-
ma. 14 anos). Um pescador volta para casa 
depois de uma longa noite de pesca, e des-
cobre que forças paramilitares mataram 
seus dois filhos e jogaram seus corpos no 
rio. CINE BANGÜÊ: 20h30 (28/6).

Top gun: mAvERICk (EUA. Dir: Joseph 
Kosinski. Aventura. 12 anos). Depois de mais 
de 30 anos servindo a marinha como um dos 
maiores pilotos de caça, Pete “Maverick” Mit-
chell (Tom Cruise) continua na ativa, se re-
cusando a subir de patente e deixar de fa-
zer o que mais gosta, que é voar. Enquanto 
ele treina um grupo de pilotos em formação 
para uma missão especial que nenhum “Top 
Gun” jamais participou. CENTERPLEX MAG 
3 (leg.): 18h15 - 21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 6 
(dub.): 14h45 - 17h45 - 20h45; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 10 - VIP (leg.): 15h15 - 18h15 - 21h15 
(exceto qui.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 
(dub.): 15h (exceto seg.) - 18h (exceto seg.) 
- 21h (exceto seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 
2 (dub.): 15h - 17h30 - 20h15; CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (dub.): 15h - 17h30 - 20h15.

Foto: Divulgação

Documentário nacional sobre eucaristia, ‘Vivo’ terá única exibição, hoje, em João Pessoa

Através do QR Code acima, 
acesse o canal de Chico 

César no YouTube

Da Redação
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Documentário mostrará músico durante a quarentena, período em que criou novas canções e revisitou a própria obra

Alceu revela seu processo criativo
AudiovisuAl

Pela primeira vez, Alceu Valença 
é visto de perto criando novas can-
ções e tocando violão em casa. A in-
timidade do artista pernambucano 
durante o período de quarentena 
poderá ser visto em Sem Pensar no 
Amanhã, filme dirigido por Marcos 
Credie que chega exclusivamente 
em pay-per-view no dia 15 de julho. 
O documentário é o resultado de um 
mergulho na fase produtiva do com-
positor, que resultou no lançamento 
de quatro novos discos.

Enquanto o mundo enfrentava a 
pandemia da Covid-19, Alceu entrou 
em estúdio para dar vazão a tudo 
que escreveu, sozinho, em seu apar-
tamento no Rio de Janeiro. Em um 
dos quatro álbuns, teve ao seu lado 
no estúdio Paulinho Rafael, seu gui-
tarrista há anos, que viria a morrer 
meses após as gravações.

“É a primeira obra, seja musical 
ou visual, que envolve meu nome, 
minha música e que não sugeri nada, 
não participei de sua criação ou pro-
dução. Ele foi captado e desenvolvi-
do pelos amigos da Pipoca duran-
te um período muito introspectivo 
do lockdown, um período muito ínti-
mo que vivi perto de minha família 
e perto do meu violão. Assisti à pré
-estreia do filme curioso com o que 
iria ver, curioso sobre como iria me 
sentir. Ao final me vi emocionado. 
Fiquei muito feliz com a sensibilida-
de, com o registro que talvez se tor-

ne histórico sobre esse período, so-
bre minha obra, sobre minha relação 
com meu irmão Paulo Rafael”, decla-
ra Alceu Valença.

A produção audiovisual é a pri-
meira que será lançada pelo Pipo-
ca, coletivo que desenvolve comu-
nidades em torno de paixões do 
brasileiro, sem distribuidores inter-
mediários ou dependência de algo-
ritmos, com a renda gerada direto 
para o artista. Ao comprar o aces-
so ao filme, o espectador terá direi-
to de assistir ao material por um 
mês, pagando diretamente na pla-
taforma do projeto (diretamente no 
site Sympla por R$12). O conteúdo 
não estará disponível nos cinemas 
ou streamings, cortando a lógica co-
mercial que hoje determina os ru-
mos da indústria cultural.

“Queremos formalizar as comu-
nidades de fãs que já existem em 
torno de grandes artistas, crian-

do essa conexão direta entre eles e 
seus fãs, sem depender de algorit-
mos como intermediários. E para 
esta comunidade queremos pro-
porcionar acesso à intimidade do 
artista de uma forma nunca antes 
vista, a preços populares, para tam-
bém funcionar como uma nova for-
ma de remunerar a cadeia cultural, 
sistematicamente sucateada no Bra-
sil”, comenta Rogério Oliveira, da 
Pipoca, idealizador do projeto que 
também assina a produção execu-
tiva do filme de 45 minutos.

Depoimentos
Sem Pensar no Amanhã traz depoi-

mentos do filho Rafael Valença e da 
esposa do compositor, Yanê Valença, 
além do produtor Rafael Ramos e do 
engenheiro de som Matheus Gomes. 
Cenas de Alceu discutindo arranjos 
e gravando as músicas no estúdio en-
tregam aos fãs um material afetivo. 

É que o músico Paulinho Rafael, ví-
tima de câncer aos 66 anos em 2021, 
ganha no filme um registro históri-
co de seu talento e proximidade com 
a obra de Valença.

“Cheguei ao apartamento do Al-
ceu e de sua família no Rio de Janei-
ro sem roteiro. A ideia era captar a 
espontaneidade de Alceu, de sua fa-
mília, de sua arte naquele momento 
único que era o lockdown e aos pou-
cos sentir o que seria revelado para 
as câmeras. Tudo foi feito em três 
dias e já ao final do primeiro dia, ti-
nha absoluta convicção, em primei-
ro lugar, do privilégio que era poder 
estar ali, captando a alma de uma en-
tidade da cultura brasileira de uma 
maneira nunca antes vista. Em se-
gundo lugar a convicção do quão 
histórico aquelas imagens, aqueles 
diálogos, confissões que se revela-
vam iriam se tornar”, afirma Marcos 
Credie, o diretor do filme.

Da Redação

Ontem se completou 85 anos 
de nascimento do jornalista Vla-
dimir Herzog. Em virtude da 
data, o site do Itaú Cultural re-
lembra a trajetória do intelectual 
morto em 1975, no período ditato-
rial. Homenageado em 2019, na 46ª 
edição do programa Ocupação, a 
vida e a produção intelectual de 
Vlado – nome de nascimento que 
ele, imigrante iugoslavo, prete-
riu por um que soasse comum no 
Brasil – ganhou luz e aproximou 
o público de suas variadas facetas 
além do jornalismo.

O material disponível gratuita-
mente no hotsite da exposição dedi-
cada a ele (www.itaucultural.org.
br/ocupacao/vladimir-herzog) 
também faz referência ao Vlado 
fotógrafo e desbravador do audio-
visual, evidenciando a sua poten-
te veia artística. Herzog era visto 
frequentemente na companhia de 
sua câmera fotográfica, tanto em 
viagens quanto em situações coti-
dianas em família. Cultivava um 
olhar poético para paisagens, pes-
soas e objetos, como é possível ver 
em alguns registros de sua autoria 
disponíveis no site.

Além de jornalista e crítico de 
cinema, Vladimir Herzog foi um 
grande entusiasta do documen-

tário social e do cinema como fer-
ramenta para retrato, divulga-
ção e transformação da realidade 
social, tem importante papel na 
constituição do documentário crí-
tico no Brasil.

No cinema, ele colaborou 
como produtor, pesquisador e as-
sistente de direção em longas e 
curtas-metragens que circularam 
em festivais internacionais, como 
Viramundo (1965), de Geraldo Sar-
no, e Doramundo (1978), de João Ba-
tista de Andrade. Sobre Marim-
bás (1963), o único dirigido por 
Herzog e criado durante um cur-
so com Arne Sucksdorff, há um 
audiovisual com depoimentos de 
Andrade, do jornalista Luiz Weis 
e do cineasta Sérgio Muniz.

O público também tem aces-
so a outros vídeos com entrevis-
tas das publicitárias Nilce Tran-
jan e Clarice Herzog, viúva de 
Herzog, do jornalista Nemércio 
Nogueira, de um de seus filhos, o 
engenheiro Ivo Herzog, entre ou-
tros. Ainda, há disponíveis tanto 
textos de Vlado transcritos, quan-
to cartas, como a escrita por seu 
pai, em 1968, que descreve o que 
aconteceu a família na Segunda 
Guerra Mundial até migrarem 
para o Brasil.

Através do QR Code 
acima, acesse o 
portal oficial da 

Ocupação

Em vasto material sobre Herzog 
disponível no ‘hotsite’, há textos, 
fotos, audiovisuais com depoimentos 
de amigos, familiares e colegas de 
trabalho, entre outros
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Portal relembra vida e obra do jornalista Vladimir Herzog
MeMóriA

“É a primeira 
obra, seja 
musical ou 
visual, que 
envolve meu 
nome, minha 
música e que 
não sugeri nada, 
não participei 
de sua criação 
ou produção. 
Ele foi captado 
e desenvolvido 
pelos amigos 
da Pipoca 
durante um 
período muito 
introspectivo do 
‘lockdown’, um 
período muito 
íntimo que vivi 
perto de minha 
família e perto 
do meu violão

Alceu Valença

No dia 15 de julho, registro da produção musical do artista pernambucano estreia direto no ‘pay-per-view’, sem cinemas ou ‘streamings’ como intermediários

Foto: Pipoca/Divulgação
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Governador recebe representante diplomático do país europeu e mostra ações para desenvolvimento no Estado

Cônsul belga vê potencialidade da PB
investimentos

O governador João Azevê-
do recebeu, ontem, na Gran-
ja Santana, em João Pessoa, 
o cônsul-geral da Bélgica no 
Brasil, Daniel Dargent, oca-
sião em que apresentou as 
oportunidades de investi-
mentos e as potencialidades 
da Paraíba em diversos seg-
mentos, a exemplo do turis-
mo, educação e energias re-
nováveis.

Na oportunidade, o che-
fe do Executivo estadual evi-
denciou a eficiência das ges-
tões fiscal e financeira do 
Estado que permitem a ma-
nutenção de investimentos 
em obras e programas sociais. 
“Nós somos o único Estado 
do Nordeste com o rating A 
pela Secretaria do Tesouro 
Nacional e rating AA+ pela 
S&P Global Ratings, temos 
uma localização privilegia-
da, garantimos a segurança 
jurídica aos investidores que 
aqui se instalam, temos uma 
grande estrutura de estradas 

e estamos fazendo um impor-
tante investimento na draga-
gem do Porto de Cabedelo. A 
Paraíba também tem se des-
tacado na geração de energias 
renováveis, desenvolvendo 
regiões do Estado, atraímos 

grandes Centros de Distri-
buição e, além disso, temos 
importantes projetos sociais 
que distribuem mais de 1,3 
milhão de refeições por mês, 
amenizando o impacto do de-
semprego e da insegurança 

de ensino. Por sua vez, o côn-
sul Daniel Dargent agrade-
ceu ao governador João Aze-
vêdo pela apresentação dos 
potenciais econômicos da 
Paraíba e se colocou à dispo-
sição para viabilizar parce-
rias. “Foi uma visita impor-
tante porque conhecemos as 
oportunidades com o objeti-
vo de desenvolver relações 
econômicas e projetos. Pre-
tendemos organizar futura-
mente uma missão econômi-
ca e acadêmica nas regiões 
do Brasil, fazendo essa apro-
ximação entre os estados e 
o nosso país e queremos ter 
ações aqui”, afirmou.

Ao final da reunião, o go-
vernador João Azevêdo e o 
cônsul da Bélgica trocaram 
presentes. Também estiveram 
presentes os secretários de 
Estado da Educação, Ciência 
e Tecnologia, Cláudio Furta-
do; e de Turismo e Desenvol-
vimento Econômico, Rômulo 
Polari Filho.

O governador João Azevê-
do chamou a atenção ontem os 
investimentos e ações na área 
da Educação no Estado que 
trazem resultados positivos, 
como a conquista da maior 
rede de escolas em tempo inte-
gral do país (pelo menos uma 
escola por município), lideran-
ça no ranking de Educação a 
Distância e mais de 6 mil apro-
vações de estudantes da Rede 
Estadual de Ensino no Sisu 
2022, entre outros. Os desta-
ques foram feitos na Rádio Ta-
bajara na apresentação do últi-
mo programa “Conversa com 
o Governador”, antes do perío-
do eleitoral.

João Azevêdo lembrou 
ações como o Tá na Mesa 
e Restaurantes Populares, 
o Governo do Estado, que 
veem conseguindo garantir 

a segurança alimentar para 
diversas famílias por todo 
estado. Os Programas Tá na 

Mesa e Restaurante Popular 
servem uma média de um 
milhão e cem mil refeições 
por mês.

 Outro tema abordado no 
progrma foi a entrega de di-
versos equipamentos na segu-
rança pública. A 23ª Área Inte-
grada de Segurança Pública de 
Juazeirinho (8ª Companhia In-
dependente de Polícia Militar, 
8ª Companhia Independente 
do Corpo de Bombeiros Mi-
litar e 23ª Delegacia Seccional 
de Polícia Civil) mereceu des-
taque, pois beneficia 11 muni-
cípios e 92 mil habitantes. Só 
pela Suplan, a segurança pú-
blica em 2022 soma R$ 75 mi-
lhões em obras, como o Centro 
Integrado de Comando e Con-
trole de Patos (inaugurado) e o 
CICC de João Pessoa que está 
em andamento.

 Em relação ao respeito à 
dignidade humana, o gover-
nador João Azevêdo disse 
que é uma área que vem rece-

bendo bastante investimento 
por parte do Governo, com a 
população recebendo diver-
sos locais de atendimento, 
como a Casa de Acolhimen-
to Provisório Irene de Sousa 
Rolim em Sousa e o Centro de 
Referência de Igualdade Ra-
cial João Balula, em João Pes-
soa. Além de serem protegi-
das pela Programa Integrado 
Patrulha Maria da Penha, en-
tre outros.

  Durante o programa 
Conversa com o Governa-
dor, de ontem, João Azevê-
do também comentou sobre 
os avanços do funcionalis-
mo estadual, citando reajus-
tes concedidos e concursos 
feitos pelo Governo do Esta-
do, como o da Procuradoria 
Geral do Estado e da Funda-
ção PB Saúde.

alimentar”, comentou.
Ele também destacou a 

distribuição de instituições 
de ensino superior em todo 
o estado, com destaque nas 
áreas de pesquisa e inovação, 
qualificando a mão de obra 

para o mercado de trabalho, 
e sugeriu a possibilidade de 
parceria com a Bélgica para 
ampliar o programa de in-
tercâmbio Conexão Mundo, 
que contempla estudantes e 
professores da Rede Estadual 

O governador João Azevêdo mostra ao cônsul-geral da Bélgica no Brasil, Daniel Dargent, áreas com potencial para investimentos

Foto: Secom-PB

O pagamento do funcio-
nalismo público estadual re-
ferente ao mês de junho será 
iniciado amanhã e será  con-
cluído na quinta-feira (30). 
Amanhã recebem os apo-
sentados, pensionistas e re-
formados. Já no dia 30 é a vez 
dos servidores da ativa, in-
cluindo Administração Di-
reta e Indireta.  

O anúncio foifeito ontem 
pelo governador João Azevê-

do, durante o programa se-
manal Conversa com o Go-
vernador, transmitido em 
cadeia estadual pela Rádio 
Tabajara. 

 “Mais uma vez, estamos 
honrando o compromisso 
de pagar dentro do mês tra-
balhado, fortalecendo a eco-
nomia e gerando emprego 
e renda mês a mês, sempre 
com saldos positivos”, co-
mentou o gestor.  

O governador João Azevê-
do retorna ao Sertão, hoje, para 
inaugurar obras nas áreas da 
saúde, educação e assistência 
social e autorizar a execução 
de outras para atender as po-
pulações dos municípios de 
Catolé do Rocha e São Bento.  

Às 10h, visita a cidade de Cato-
lé do Rocha, onde inaugura a 
Casa da Cidadania, a 42ª uni-
dade no Estado, que vai ofere-
cer os serviços de emissão de 
RG, CPF e Carteira de Traba-
lho, Junta Militar, Empreen-
der, entre outros, evitando que 

os habitantes se desloquem 
para outros centros. 

O equipamento foi insta-
lado por meio de parceria do 
Governo do Estado e Prefei-
tura local, que cedeu o pré-
dio para funcionamento do 
serviço.

Ainda em Catolé do Rocha, 
o governador assina ordem 
de serviço para implantação 
da Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) no Hospital Regio-
nal, que vai ampliar a assistên-
cia médica prestada na região.

À tarde, a partir das 14h, 

João Azevêdo visita o muni-
cípio de São Bento, onde inau-
gura o ginásio coberto com 
vestiário na Escola Estadual 
de Ensino Fundamental e Mé-
dio João Silveira Guimarães, 
no qual foram investidos mais 
de R$ 800 mil; e o Hospital 

Municipal Dr. Jarques Lúcio 
da Silva, uma obra aguardada 
há cerca de 30 anos e somente 
agora concluída pelo Governo 
do Estado em parceria com a 
Prefeitura local, com investi-
mentos de aproximadamente 
R$ 7 milhões.

No Sertão, serviços para levar conforto aos cidadãos

No último “Conversa”, Educação é destaque Pagamento de junho 
dos servidores em dia

29/06 Aposentados, pensionistas e reformados

30/06 Servidores da ativa (Administração Direta e Indireta)

Datas
Calendário de pagamento

Segurança
Entrega de diversos 

equipamentos da 
área da segurança 
pública é destaque 

no programa

O secretário de Estado da 
Fazenda, Marialvo Laureano 
e os demais titulares da pas-
ta em seus respectivos terri-
tórios irão se reunir hoje, de 
forma on-line, com o minis-
tro do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) Gilmar Mendes, 
como uma das últimas tenta-
tivas de conciliação, para re-
ver o Projeto de Lei Comple-
mentar 194 que institui uma 
nova tributação para com-
bustíveis, energia elétrica e 
telecomunicações. O PL vai 

causar um rombo nas con-
tas de todos os estados bra-
sileiros. Na Paraíba, neste 
primeiro semestre, o prejuí-
zo será de aproximadamen-
te R$ 750 milhões.

“Só este ano, nestes últi-
mos seis meses teremos um 
prejuízo de R$ 750 milhões. 
A partir do dia primeiro de 
julho não contaremos mais 
com esse valor. Agora imagi-
nem um orçamento em anda-
mento, você tem um prejuízo 
nesse montante. No próximo 
ano, ou seja, em doze meses te-
remos um rombo de R$ 1,5 bi-
lhão. Nós vamos tomar a deci-

são que tem que ser tomada”, 
explicou o secretário. 

Em entrevista, na tarde de 
ontem, Marialvo falou que o 
Governo da Paraíba vai obe-
decer a lei e aguarda desfe-
cho da conversa com o minis-
tro e de duas reuniões, uma do 
Copeg, composta por todos os 
procuradores chefes dos go-
vernos estaduais, e a outra do 
Consefaz, que é dos secretá-
rios de Fazenda. 

Desde a sanção da lei, na 
última semana, as procura-
dorias-gerais dos estados es-
tão estudando como proceder. 
O entendimento de 22 dos 27 

procuradores é de que é pre-
ciso enviar um projeto de lei 
para as assembleias legisla-
tivas. Apesar da lei federal, é 
competência dos estados fixar 
as alíquotas de ICMS.

Marialvo Laureano tam-
bém lamentou que o estado de 
São Paulo tenha se antecipado 
aos resultados das reuniões da 
Copeg e Consefaz, além da au-
diência com o ministro Gil-
mar Mendes, e ter colocando 
em vigor a Lei Complemen-
tar, desde ontem. 

O anúncio, ontem, pelo 
estado de São Paulo sobre a  
redução da alíquota do ICMS 

sobre os combustíveis pegou 
outros estados de surpre-
sa. Secretários estaduais de 
Fazenda afirmam, de modo 
reservado, que a decisão to-
mada pelo governo paulis-
ta de se antecipar e baixar 
ICMS para 18% foi quebra 
de acordo. 

 O ministro Gilmar Men-
des, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), testou positi-
vo para Covid-19. De acordo 
com a Comunicação Social da 
suprema Corte do país, o teste 
dele, feito em Lisboa, teve re-
sultado positivo. Ele teve sin-
tomas leves e passa bem.

Secretários se reúnem com Gilmar Mendes para tentar acordo
iCms

“Só este ano, 
nestes últimos 
seis meses 
teremos um 
prejuízo de 
R$ 750 milhões

Gilmar Mendes

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br
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Audiências do programa “Você Prefeito” revelam prioridades da população de JP para a realização de investimentos

Pessoense quer Saúde e Educação
políticas públicas

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022
PROCESSO Nº 21.204.001179.2021

OBJETO/ÓRGÃO: CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS, TIPO 
SEDAN E DE REPRESENTAÇÃO (TIPO SEDAN EXECUTIVO), destinado ao INSTITUTO DE 
METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA - IMEQ/PB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 11/07/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites:  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00122-8
João Pessoa, 27 de junho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SINDICATO DOS EMPREGADOS EMEMPRESAS DE SEGURANÇA VIGILÂNCIA DO ESTADO 
DA PARAIBA – SEESVEP/SINDVIG – PBCONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Entidade Supra, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto 

Sociale Legislação Sindical vigente, vem através deste edital, convocar todos os trabalhadores 
da empresa ARES PB SEGURANÇA PRIVADA LTDA,abrangidos pelo sindicato profissional, para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária a serem realizadas, na cidade de Monteiro - PB, 
IFPB - Acesso Rodovia, s/n, vila santa maria, Monteiro/PB e CONAB - R. Manoel Joaquim da Silva, 
477, Monteiro - PB, 58500-000 no dia 15/07/2022, em 1º convocação as 08:30hs, com quorum 
estatutário, ou as 09:00hs, em 2º convocação, com qualquer  numero  de interessados presente-
sena cidade de Patos - PB,CONAB - Endereço: Fazenda Trapiá, 3312, Patos - PB, 58700-970 e 
PRF - R. Laurênio de Queiróz - Belo Horizonte, Patos - PB, 58704-220 no dia13/07/2022,em 1º 
convocação as 08:30hs, com quorum estatutário, ou as 09:00hs, em 2º convocação, com qualquer  
numero  de interessados presentes ena cidade de Sousa - PB,IFPB SEDE - R. Pres. Tancredo 
Neves, s/n - Jardim Sorrilandia, Sousa - PB, 58805-345 e IFPB SAO GONÇALO - Rua Dª Geralda 
Elias da Silva Douétts, Distrito São Gonçalo, S/N, Sousa – PB no dia 12/07/2022, em 1º convocação 
as 08:30hs, com quorum estatutário, ou as 09:00hs, em 2º convocação, com qualquer  numero  de 
interessados presentes e na cidade de Cajazeiras - PB,IFPB - R. José Antônio da, R. José Leôncio 
da Silva, 300 - Lot. Jardim Oasis, Cajazeiras - PB, 58900-000 no dia11/07/2022, em 1º convocação 
as 08:30hs, com quorum estatutário, ou as 09:00hs, em 2º convocação, com qualquer  numero  
de interessados presentes e na cidade de Princesa Isabel - PB, IFPB - Rodovia-426, S/N - Zona 
Rural, Princesa Isabel - PB, 58755-000 no dia 14/07/2022e na cidade de João Pessoa – PBno 
dia16/07/2022, em 1º convocação as 08:30hs, com quorum estatutário, ou as 09:00hs, em 2º 
convocação, com qualquer  numero  de interessados presentes na sede do sindicato situada a rua 
BeaurepaireRohan nº 460 centro João Pessoa, sendo que em toda a assembleia onde será apreciada  
seguintes ordem do dia:  A celebração de acordo coletivo para possibilitar a implantação da jornada 
de trabalho  12X36, bem, como para adequação e prorrogação da jornada de trabalho e intervalo 
intrajornada, pagamento dovale alimentação e obrigatoriedade do fornecimento do aviso prévio. 
João Pessoa - PB, 27 de Junho de 2022. Roosevelt Batista de Carvalho Silva Junior Presidente. 

OLABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ERELI com CNPJ 26.733.652/0002-00 torna 
público que em 18/05/2022 deu entrada no processo de nº 082/2022 requerendo a licença de LICEN-
CIAMENTO AMBIENTAL E LICENCA DE OPERACAO da Coordenadoria do Meio Ambiente e Secre-
tária de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da P.M.C.G  para Serviços de Laboratório de Analises 
Clinicas especificando Area 308,61 M2, Rua: Barão do rio branco, nº 293, Centro,Campina Grande.

DEISE MARIA VIEGAS LARA,CPF nº 455.252.266-34, torna público que requereu à SEMAPA – 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a LICENÇA AMBIENTAL DE 
OPERAÇÃO (REGULARIZAÇÃO)para oGALPÃO construídona rua Santa Marta, nº 28 (Lote 05A 
/ Quadra 14 / Loteamento Nossa Senhora da Conceição), no bairro Renascer, em Cabedelo (PB).

Foto: Secom-PMJP

As políticas públicas mais 
votadas pela população de 
João Pessoa durante as au-
diências realizadas pelo pro-
grama ‘Você Prefeito’ se 
concentraram nas áreas da 
Saúde, Infraestrutura e Edu-

cação. Ao todo foram feitos 
sete eventos, entre abril e ju-
nho, atendendo a todos os 
bairros e comunidades da Ca-
pital e com presença recorde 
de 11.000 pessoas.

 De acordo com Thiago 

Diniz, que está à frente da 
Secretaria Executiva da Par-
ticipação Popular (SEPP), tra-
ta-se de um número recorde 
e expressivo para um evento 
de porte popular. “Fazemos 
uma avaliação muito positi-

va, de um momento que teve 
em sua essência essa andan-
ça pelas 14 regiões da cidade. 
Foram mais de 11 mil parti-
cipações. Isso é um prova de 
que as pessoas entenderam 
que precisam ser ativas den-

tro da gestão e que temos es-
paço para isso”, destacou o se-
cretário.

 Este ano, as votações ocor-
reram de forma online. Atra-
vés de uma parceria com a 
Unidade Municipal Tecnolo-

gia da Informação (UMTI), 
foi criada uma plataforma 
onde as pessoas poderiam se 
cadastrar e eleger as três po-
líticas públicas que achavam 
mais necessárias para seus 
bairros e comunidades.

1a Região • Saúde (29,6%), Habitação (17,9%) e Infraestrutura (11%)

2a Região • Infraestrutura (23%), Saúde (20%) e Educação (11%)

3a Região • Infraestrutura (25,7%), Saúde (25,3%) e Educação (19%)

4a Região • Saúde (30%), Infraestrutura (27%) e Educação (25%)

5a Região • Infraestrutura (28%), Saúde (25%) e Educação (15,9%)

6a Região • Infraestrutura (26%), Mobilidade Urbana (20%) e Educação (18%)

7a Região • Saúde (28%), Educação (25%) e Assistência Social (23%)

8a Região • Infraestrutura (30%), Mobilidade Urbana (26%) e Assistência Social (22%)

9a Região • Saúde (20%), Educação (21%) e Infraestrutura (16%)

10a Região • Saúde (25%), Educação (15,6%) e Infraestrutura (15,1%)

11a Região • Saúde (29%), Educação (19%) e Infraestrutura (16%)

12a Região • Educação (29%), Saúde (28%) e Mobilidade Urbana (18%)

13a Região • Saúde (28%), Educação 20%) e Habitação (14%)

14a Região • Saúde (24%), Infraestrutura (19%) e Educação (17%)

Audiências Públicas
Resultados

Audiência do “Você Prefeito” consultou a população sobre as formas de aplicação dos recursos públicos

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) e os 27 Tribunais Re-
gionais Eleitorais (TREs) do 
país receberam 206.199 urnas 
eletrônicas do modelo UE2020, 
de um total de 224.999 previs-
tas para serem entregues até 
outubro pela empresa Positivo 
Tecnologia. Ao todo, nas Elei-
ções Gerais de 2022, serão uti-
lizadas 577 mil urnas.

Vinte e um TREs já rece-
beram a quantidade prevista 
de unidades dos novos equi-
pamentos. Apenas os Regio-
nais da Bahia, Ceará, Paraíba, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte e Roraima, além do TSE, 

ainda aguardam o recebimen-
to de algumas urnas.

Os novos aparelhos permi-
tirão a renovação do parque da 
Justiça Eleitoral, já que a vida 
útil de uma urna eletrônica é 
de 10 a 12 anos. Para estas elei-
ções, as urnas fabricadas em 
2006 e em 2008 serão substi-
tuídas pelos novos modelos.

 
Licitação

Em julho de 2020, a empre-
sa Positivo Tecnologia venceu 
a licitação para a produção dos 
novos modelos da urna eletrô-
nica. Todas as fases de fabri-
cação dos equipamentos são 

acompanhadas de perto pela 
equipe da Coordenadoria de 
Tecnologia Eleitoral (Cotel) da 
Secretaria de Tecnologia da 
Informação do TSE.

Em dezembro de 2021, re-
presentantes do TSE, incluin-
do o então presidente da Corte, 
ministro Luís Roberto Barro-
so, e o corregedor-geral da Jus-
tiça Eleitoral, ministro Mauro 
Campbell Marques, visitaram 
as instalações das fábricas das 
urnas nas cidades de Manaus 
(AM) e Ilhéus (BA), e puderam 
observar in loco os rigorosos 
padrões de segurança ado-
tados pela empresa do início 

ao fim da produção do equi-
pamento.

Modelo UE2020
As urnas modelo UE2020, 

além de um novo design, pos-
suem um processador 18 vezes 
mais rápido que o da versão 
anterior. O teclado foi aprimo-
rado e a bateria terá duração 
por toda a vida útil do equi-
pamento.

O terminal do mesário 
também passou por uma mo-
dernização: deixou de ter te-
clado físico e agora conta com 
tela sensível ao toque. Assim, 
enquanto uma pessoa vota, 

outra poderá ser identificada 
pelo mesário, o que aumenta 
o número de eleitores por se-

ção ou diminui eventuais filas.

Acessibilidade
As urnas que serão utiliza-

das nas Eleições 2022 contarão 
com outras novidades em ter-
mos de acessibilidade, uma 
voltada para pessoas com defi-
ciência visual e outra para elei-
tores com deficiência auditiva.

Essa preocupação com a 
inclusão de todo o eleitorado 
é constante na Justiça Eleito-
ral. Assim, desde a criação da 
urna eletrônica, diversos re-
cursos vêm sendo implemen-
tados para que todos tenham 
a oportunidade de votar.

TSE recebe mais de 224 mil urnas eletrônicas para o pleito
eleições 2022

Em Sessão Virtual, o Pleno 
do Tribunal de Justiça da Pa-
raíba concedeu medida cau-
telar pleiteada pelo governa-
dor do Estado para suspender 
a Lei 5.755/2022 do município 
de Patos que institui a obriga-
toriedade das empresas Ener-
gisa e Cagepa atualizarem 
seus sistemas pelo site da Câ-
mara, que contém todos os da-

dos atualizados com informa-
ções tais como nome das ruas 
e CEP. 

A relatoria do processo foi 
da desembargadora Maria de 
Fátima Moraes Bezerra Caval-
canti Maranhão.

Na ação, a parte autora sus-
tenta a existência de vício for-
mal, uma vez que é de com-
petência privativa da União 

legislar sobre águas, além de 
inovar em matéria do consu-
midor, cuja competência le-
gislativa é concorrente entre a 
União e o Estado da Paraíba.
Para a relatora, estão presen-
tes os requisitos autorizadores 
da medida cautelar. “Presente 
a plausibilidade das alegações 
autorais, quando constatada 
possível violação de regras da 

Constituição Federal no que 
pertine à legislação sobre ser-
viços de água e energia. Con-
figurado o periculum in mora, 
máxime quando, a própria lei 
impugnada prevê expressa-
mente que o descumprimen-
to das disposições contidas 
nesta Lei acarretará a imposi-
ção das sanções administrati-
vas”, pontuou.

TJ suspende eficácia de lei em Patos
em sessão virtual

Prontos
21 TREs já 

receberam a 
quantidade 
prevista de 

equipamentos
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Cármen Lúcia enviou notícia-crime à PGR sobre pedido de apuração protocolado na Corte contra o presidente

STF pede investigação de Bolsonaro
gabinete paralelo no mec

Pepita Ortega 

Agência Estado

A ministra Cármen Lúcia, 
do Supremo Tribunal Fede-
ral, pediu ontem  manifesta-
ção da Procuradoria-Geral da 
República sobre um pedido de 
investigação protocolado na 
Corte para investigar o presi-
dente Jair Bolsonaro no caso 
do ‘gabinete paralelo’ instala-
do no Ministério da Educação, 
durante a gestão Milton Ribei-
ro, com favorecimento de pas-
tores na distribuição de verbas 
- caso revelado pelo Estadão.

A notícia-crime, de auto-
ria do deputado Reginaldo 
Lopes, pede a apuração de su-
postos crimes de tráfico de 
influência, advocacia admi-
nistrativa, corrupção e orga-
nização criminosa.

“O grupo criminoso que 
atuava no Ministério da Edu-
cação e no Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educa-
ção agia em nome, a pedido e 
por delegação do presidente 
da República, o que demons-
tra que este tinha total contro-
le e dominava toda a empreita-
da delituosa, de modo que não 
pode ser excluído da investi-
gação em curso e das punições 
que vierem, em tese, a ocor-
rer”, diz o deputado no docu-
mento encaminhado ao STF.

O envio da notícia-crime 
à PGR é um procedimento de 
praxe, uma vez que o Ministé-
rio Público Federal é considera-
do o ‘titular da ação penal’, ou 
seja, ele é responsável por pedir 
a abertura de investigações. No 
caso do presidente da Repúbli-
ca, o órgão competente para re-
querer apurações é a Procura-
doria-Geral da República.

O pedido de apuração foi 
encaminhado por Lopes ao 
Supremo após a deflagração 
da Operação Acesso Pago, 
que, na quarta-feira (22), pren-
deu Ribeiro, os pastores Gil-
mar Santos e Arilton Moura, 
o advogado Luciano Musse e 
o ex-assessor da Prefeitura de 
Goiânia Helder Diego da Sil-
va Bartolomeu. Os alvos da 
PF, no entanto, não chegaram 
a passar 24 horas sob custódia 
- foram beneficiados por uma 

decisão dada pelo desembar-
gador Ney Bello, do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região, 
a pedido da defesa de Ribeiro.

As investigações conta-
ram com interceptações tele-
fônicas autorizadas pela Jus-
tiça, sendo que os grampos 
mostraram que Ribeiro tinha 
receio do eventual cumpri-
mento de mandados de bus-
ca e apreensão no âmbito da 
apuração. Outra conversa in-
terceptada pela Polícia Fede-
ral levou o Ministério Público 
Federal a requerer o envio do 
inquérito de volta ao Supre-
mo Tribunal Federal.

O pedido tem relação com 
um grampo no qual o ex-mi-
nistro da Educação disse à fi-
lha que foi alertado pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro sobre a 
possibilidade da Polícia Fede-
ral abrir buscas operação con-
tra ele no inquérito sobre o ‘ga-
binete paralelo’ de pastores no 
MEC. “Ele acha que vão fazer 
uma busca e apreensão em 
casa”, relatou o ex-ministro em 
ligação no último dia 9.

A Procuradoria defendeu a 
remessa das gravações à Corte 
máxima, para averiguação da 
possível ocorrência dos crimes 
de violação de sigilo funcional 
com dano à Administração Ju-
diciária e favorecimento pes-
soal. A Procuradoria diz que o 
áudio aponta indício de vaza-
mento da operação policial e 
possível interferência ilícita por 
parte do chefe do Executivo.

O juiz Renato Coelho Bo-
relli, da 15ª Vara Federal Cri-
minal, decidiu acolher o pe-
dido do MPF e devolver ao 
Supremo Tribunal Federal a 
investigação.

O caso também deve ser re-
metido ao gabinete da minis-
tra Cármen Lúcia, que foi re-
latora da investigação à época 
em que Milton Ribeiro ainda 
integrava o governo Jair Bolso-
naro. Nesse caso, a magistra-
da vai decidir sobre eventual 
o prosseguimento da investi-
gação perante a 15ª Vara Fede-
ral da Justiça Federal do DF, ou 
sua cisão ou desmembramen-
to, mas antes disso também 
deve pedir manifestação da 
PGR sobre o caso.

n 

A notícia-crime, 
de autoria 
do deputado 
Reginaldo 
Lopes, pede a 
apuração de 
supostos crimes 
de tráfico de 
influência, 
advocacia 
administrativa, 
corrupção e 
organização 
criminosa

Como Bolsonaro tem foro privilegiado, Cármen Lúcia pediu manifestação sobre investigação do presidente

O Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) conseguiu derrubar 
uma decisão proferida pela 
Justiça Federal do Acre que 
obrigava o instituto a incluir 
no questionário do Censo 
Demográfico 2022 uma per-
gunta sobre orientação se-
xual e identidade de gênero.

O desembargador federal 
José Amilcar Machado, pre-
sidente do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF-1), 
acolheu o argumento do ór-
gão estatístico de que não ha-
via tempo hábil, nem meto-
dologia adequada, tampouco 
recursos financeiros para 
que o levantamento censitá-
rio levantasse as informações 
demandadas.

A decisão judicial lembra 

que o instituto precisaria de 
uma “dedicação de, no mí-
nimo, mais seis meses” para 
ajustar procedimentos, me-
todologia e questionário para 
atender à demanda do MPF. 
No entanto, a data de início do 
processo de coleta de dados 
está prevista para o dia 1º de 
agosto, lembra o documento

“Conquanto seja eviden-
te a relevância do pleito de 
identificação de toda a po-
pulação brasileira, em todos 
os seus aspectos, a elabora-
ção, processamento e defi-
nição de qualquer alteração 
nos questionários constitui 
trabalho que deve ser reali-
zado com critério e respon-
sabilidade técnica que atenda 
ao objetivo almejado”, men-
ciona a nova decisão do TRF.

Mais de 200 mil recensea-
dores estão sendo recrutados 
e treinados para fazer o le-

vantamento de informações 
em todos os cerca de 76 mi-
lhões de domicílios do país a 
partir de agosto.

“Com efeito, a coleta de 
dados tirada com informa-
ções obtidas sem o respectivo 
respaldo técnico metodoló-
gico pode implicar estabele-
cimento de política pública 
inconsistente ou até mesmo 
equivocada para a população 
LGBTQIA+” escreveu Ma-
chado, na decisão publica-
da na última sexta-feira (24).

No último dia 9, o instituto 
informou em comunicado ter 
acionado a Advocacia Geral 
da União (AGU) para recorrer 
da decisão liminar concedida 
pelo juiz Herley da Luz Bra-
sil, da 2ª Vara Federal Cível e 
Criminal do Acre, atenden-
do a um pedido do Ministé-
rio Público Federal (MPF), sob 
o argumento de que a falta de 

estatísticas dificulta o desen-
volvimento de políticas públi-
cas voltadas para a população 
LGBTQIA+.

IBGE derruba liminar sobre questão LGBT+
censo 2022

Daniela Amorim 

Agência Estado

O Conselho Regional de 
Enfermagem de São Paulo 
(Coren-SP) declarou neste 
domingo (26) que vai apu-
rar denúncia feita pela atriz 
Klara Castanho. Em carta, 
a atriz revelou que uma en-
fermeira haveria ameaçado 
a divulgação da informa-
ção sobre a entrega vo-
luntária à adoção do bebê 
gestado por Klara. A atriz 
revelou ter sido vítima de 
um estupro. O Coren tam-
bém manifestou solidarie-
dade à jovem.

“Compete ao Coren-SP 
apurar as situações em que 
haja infração ética pratica-
da por profissional de en-
fermagem e adotar as me-
didas previstas no Código 
de Processo Ético dos Con-
selhos de Enfermagem”, 
destacou, em nota. “O con-
selho seguirá os ritos e 

adotará os procedimentos 
necessários para a devida 
investigação, como ocorre 
em toda denúncia sobre o 
exercício profissional.”

Já o Hospital Brasil, ad-
ministrado pela Rede D’or, 
informou ter aberto “sindi-
cância interna para a apu-
ração desse fato”. A unida-
de de saúde destacou que 
“tem como princípio pre-
servar a privacidade de 

seus pacientes bem como 
o sigilo das informações 
do prontuário médico” e 
disse se solidarizar “com 
a paciente e familiares”.

Rumores sobre o caso 
surgiram após a youtu-
ber Antonia Fontenelle 
dizer em live que “uma 
atriz global de 21 anos te-
ria engravidado e doado a 
criança para adoção”. Kla-
ra, então, decidiu publicar 
seu relato nas redes so-
ciais. “Não posso silenciar 
ao ver pessoas conspiran-

do e criando versões sobre 
uma violência repulsiva e 
um trauma que sofri”.

No texto, a atriz conta 
ter sido estuprada e ter en-
gravidado, mesmo tendo 
tomado precauções após 
a violência. Meses depois, 
quase no término da ges-
tação, ao passar mal, des-
cobriu a gravidez.

“Foi um choque. Meu 

mundo caiu. Meu ciclo 
menstrual estava normal, 
meu corpo também. Não 
tinha ganhado peso e nem 
barriga. Eu ainda esta-
va tentando juntar os ca-
cos quando tive que lidar 
com a informação de ter 
um bebê. Um bebê fruto 
de uma violência que me 
destruiu como mulher”, es-
creveu.

Ela contou que o médico 
que a atendeu não teve “ne-
nhuma empatia” por ela. 
“Esse profissional me obri-
gou a ouvir o coração da 
criança, disse que 50% do 
DNA eram meus e que eu 
seria obrigada a amá-lo.”

Por não ter “condições 
emocionais de dar para 
essa criança o amor, o cui-
dado e tudo que ela mere-
ce ter”, Klara buscou uma 
advogada e tomou a deci-
são de entregá-la à adoção 
logo que nascesse. 

Conselho vai investigar enfermeira em SP
após denúncia de atriz

Agência Estado

Decisão
O desembargador 

federal José Amilcar 
Machado acolheu o 

argumento do IBGE, 
que não havia tempo 

hábil para que o 
Censo levantasse 
as informações 

demandadas

O presidente Jair Bolsona-
ro (PL) adiantou que seu ex-
ministro da Defesa, o general 
Walter Braga Netto, será can-
didato a vice-presidente na 
chapa governista que dispu-
tará a Presidência em outubro. 
“Vocês querem exclusividade 
ou não? Pretendo anunciar 
nos próximos dias o general 
Braga Netto como vice”, disse 
ele em entrevista ao progra-
ma 4 por 4 deste domingo, 26.

O general da reserva já vi-
nha participando de atos jun-
to do chefe do executivo nos 
últimos meses e abandonou 
o Ministério da Defesa a tem-
po de ser candidato no pleito 
deste ano.

Recentemente, houve 
pressões pela substituição do 
ex-ministro pela deputada 
Tereza Cristina (Progressis-
tas-MS), principalmente de-
vido à estagnação de Bolsona-
ro nas pesquisas de intenção 
de voto. A mudança esvazia-
ria o poder militar no gover-
no, mas poderia atrair o voto 
feminino, segmento no qual 
Bolsonaro enfrenta forte rejei-
ção, além de reforçar a alian-
ça com o agronegócio e com o 
Centrão.

No entanto, com a decla-
ração de domingo, Bolsona-
ro deixa claro sua preferên-
cia pelo militar, reproduzindo 
uma chapa semelhante à vito-
riosa em 2018, quando o tam-
bém general Hamilton Mou-
rão (Republicanos) foi seu vice.

Presidente diz que Braga 
Netto será vice na chapa

eleições 2022
n 

Rumores sobre 
o caso surgiram 
após a youtuber 
Antonia Fontenelle 
dizer, em live, que 
“uma atriz global 
de 21 anos teria 
engravidado e 
doado a criança 
para adoção”

Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

Rubens Anater 

Agência Estado
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Governo do país deixou de pagar títulos pela primeira vez em décadas após sanções, de acordo com a Casa Branca

Rússia dá calote histórico de dívidas
Guerra na ucrânia

Agência Estado

A Rússia deixou de pagar 
títulos de dívida pela primei-
ra vez em décadas, de acordo 
com a Casa Branca, em um 
momento em que o país está 
cada vez mais isolado do sis-
tema financeiro internacio-
nal em razão das sanções im-
postas pelo Ocidente após o 
início da guerra na Ucrânia. 
O Kremlin nega descumpri-
mento de obrigações.

Os pagamentos em ques-
tão, na ordem de US$ 100 mi-
lhões (R$ 526 milhões) em ju-
ros sobre dois títulos, um em 
dólares e outro em euros, de-
veriam ter sido efetuados até 
27 de maio. Após um período 
de carência de 30 dias, expira-
do no domingo (26), credores 
afirmaram não ter recebido os 
valores até ontem.

De acordo com as autori-
dades americanas, esta é a pri-
meira vez em mais de um sé-
culo que a Rússia entra em 
moratória em uma situação 
envolvendo títulos internacio-
nais - a última vez que a Rússia 
teria dado calote em sua dívi-
da externa foi em 1918, duran-
te a Revolução Bolchevique, 
quando os revolucionários se 
recusaram a aceitar as dívidas 
internacionais acumuladas du-
rante a era czarista, após a der-
rubada de Nicolau II. Porém, a 
Rússia deu calote em sua dívi-
da interna mais recentemente, 
em 1998, quando o país pas-
sou por uma crise financeira e 
o rublo entrou em colapso, re-
cuperando-se após ajuda inter-
nacional.

A configuração do calote 
russo pode ser mais complexa 
no cenário atual. O Kremlin, 
que tem dinheiro para fazer os 
pagamentos graças às receitas 
de petróleo e gás impulsiona-
das por vendas a China e Ín-
dia, rejeitou as alegações e acu-
sou o Ocidente de criar uma 
espécie de moratória artificial.

O Ministério das Finanças 
da Rússia informou que fez os 
pagamentos em euros e dó-
lares ao National Settlement 
Depository (NSD), uma insti-
tuição financeira não bancá-
ria russa e depositária central 
de títulos, acrescentando que 
cumpriu com suas obrigações.

“Há dinheiro e também a 
disponibilidade para pagar”, 
disse o ministro das Finan-
ças russo, Anton Siluanov, no 
mês passado.

O porta-voz do Kremlin, 
Dmitri Peskov, afirmou que 
Moscou realizou o pagamen-
to em moeda estrangeira ain-
da em maio, mas que os va-
lores foram bloqueados pela 
empresa de serviços finan-
ceiros europeia Euroclear, por 
causa das sanções ocidentais 
à Rússia, classificando as ale-
gações de calote como “abso-
lutamente ilegítimas”. “Não 
há razão para descrever esta 
situação como uma cessação 
de pagamentos”, disse Peskov.

Em contrapartida, autori-
dades ocidentais classificaram 
o que consideram um calote 
como um sinal do sucesso da 
política de sanções e embargos 
à Rússia, adotadas desde o iní-
cio da invasão à Ucrânia.

“As notícias sobre a des-
coberta do default da Rússia, 
pela primeira vez em mais de 
um século, situam o quão for-
tes são as ações que os EUA to-
maram, juntamente com alia-
dos e parceiros, bem como 
quão dramático foi o impac-
to sobre economia da Rússia”, 
disse uma autoridade ameri-
cana à margem de uma cúpu-
la do G-7 na Alemanha.

Desde o final de maio, o Es-
critório de Controle de Ativos 
Estrangeiros (Ofac, na sigla em 
inglês) do Departamento do 
Tesouro dos EUA vem impe-
dindo que Moscou faça paga-
mentos internacionais.

“Desde março, pensamos 
que um calote russo era pro-
vavelmente inevitável, e a 
questão era quando”, disse 
Dennis Hranitzky, chefe de 
litígios soberanos do escritó-
rio de advocacia Quinn Ema-
nuel, à Reuters antes do pra-
zo de domingo.
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Os pagamentos 
em questão, 
de US$ 100 
milhões em 
juros sobre 
dois títulos, um 
em dólares e 
outro em euros, 
deveriam ter 
sido efetuados 
até 27 de maio

      
O secretário-geral da Or-

ganização do Tratado do 
Atlântico Norte (Otan), Jen 
Stoltenberg, realizou pronun-
ciamento ontem, na sede da 

entidade, ao lado da primei-
ra-ministra da Suécia, Mag-
dalena Andersson. Em sua 
fala, Stoltenberg reafirmou 
que “apoia fortemente” o pe-
dido de Suécia e Finlândia 
para fazer parte da aliança.

Stoltenberg qualificou as 
questões da Turquia sobre 

os dois países como “legíti-
mas” e disse que elas devem 
ser respondidas. O presiden-
te turco, Recep Tayyip Erdo-
gan, tem resistido a concor-
dar com a entrada dos dois 
países na Otan, sob o argu-
mento de que eles apoiam 
“terroristas”, em referência 

a integrantes do Partido dos 
Trabalhadores do Curdistão 
(PKK), que para a Turquia é 
uma organização terrorista.

Magdalena Andersson 
destacou o fato de que a can-
didatura da Suécia já rece-
beu o apoio de vários mem-
bros da Otan. 

Gabriel Bueno da Costa 
Agência Estado

“Desde março, 
pensamos 
que um calote 
russo era 
provavelmente 
inevitável, e 
a questão era 
quando

Dennis Hranitzky

Putin está sentindo os efeitos das sanções econômicas impostas pela Europa e os EUA após invadir a Ucrânia

Foto: Wikipedia

Madonna foi mais uma 
das várias artistas que se 
posicionaram contra a de-
cisão da Suprema Corte dos 
Estados Unidos, que revo-
gou a lei que dava direito ao 
aborto legal em todo o país 
norte-americano. A canto-
ra se pronunciou no Insta-
gram e convocou as mu-
lheres para lutarem contra 
a nova legislação, que deixa 
a cargo de cada estado deci-
dir a posição sobre a legali-
zação do aborto.

“Acordei com a terrível 
notícia de que Roe V Wade 
[precedente legal dava direi-

to ao aborto desde 1973] ha-
via sido derrubado. A lei de-
cidiu que não temos mais 
direitos como mulheres so-
bre nossos corpos. Essa deci-
são afundou a mim e a todas 
as outras mulheres deste país 
em profundo desespero”, co-
meçou a artista.

Acompanhada de uma 
série de fotos de uma cele-
bração pelo mês do orgulho 
LGBT+, Madonna continuou: 
“agora, a Suprema Corte de-
cidiu que os direitos das mu-
lheres não são mais direitos 
constitucionais. Na verdade, 
temos menos direitos do que 
uma arma”.

“Estou com medo pelas 

minhas filhas. Estou com 
medo por todas as mulhe-
res na América. Estou sim-
plesmente com medo. Acho 
que Deus colocou isso em 
nossos ombros agora por-
que ele sabia que éramos for-
tes para suportar o peso. So-
mos fortes para lutar”, disse 
a cantora, que convocou as 
mulheres norte-americanas 
para uma luta contra a nova 
legislação.

“Nós vamos superar. En-
contraremos uma manei-
ra de tornar uma lei federal 
para proteger os direitos ao 
aborto. Mulheres, vocês es-
tão prontas para lutar?”, fi-
nalizou Madonna.

Madonna convoca mulheres dos EUA à luta
revoGação da lei do aborto

A secretária da Família 
do governo Jair Bolsonaro, 
Angela Gandra, atuou no 
processo em que a Suprema 
Corte dos Estados Unidos 
reviu a prerrogativa jurídi-
ca que viabilizava o aborto 
regulamentado no país. Ela 
integrou um grupo de 19 
brasileiros listados no pro-
cesso como “amici curiae”, 
convidados para a função 
de fornecer subsídios e em-
basamento às decisões do 
tribunal.

Ao todo, a Corte america-
na consultou 141 “estudiosos 
do Direito, incluindo ex-juí-
zes e funcionários da Justi-
ça, reitores e professores de 

faculdades”. Filha do jurista 
Ives Gandra, Angela é dou-
tora em Filosofia do Direito 
pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFR-
GS), professora da Universi-
dade Presbiteriana Macken-
zie e secretária do Ministério 
da Mulher, Família e Direi-
tos Humanos.

A ex-ministra da pasta 
Damares Alves disse estar 
“orgulhosa” do trabalho de-
sempenhado pela secretá-
ria nos EUA. No documento 
apresentado à Suprema Cor-
te, os 141 juristas, incluindo 
os 19 brasileiros, “asseveram 
o direito inerente à vida do 
nascituro e reconhecem o 

interesse do Estado do Mis-
sissippi em limitar o acesso 
ao aborto”.

“Os amici informam o 
tribunal que não há direi-
to humano internacional ao 
aborto, e que o direito inter-
nacional baseia-se no enten-
dimento do nascituro como 
titular de direitos”, foi a con-
clusão do grupo.

Em jogo, estava uma lei 
de 2018 do Mississippi que 
proibia abortos se “a idade 
gestacional provável do feto 
humano” fosse determina-
da em mais de 15 semanas. 
Na prática, ao chancelar a lei 
do Mississippi, o tribunal se 
sobrepôs ao precedente legal 

estabelecido pelo caso Roe 
versus Wade, que estava em 
vigor havia quase 50 anos e 
mantinha a regulamenta-
ção do aborto a nível federal.

A lista oficial de “amici 
curiae” do julgamento cita 
Angela Gandra sem men-
cionar seu cargo no governo. 
Na prática, porém, o caso de-
monstra proximidade entre 
conservadores americanos 
e brasileiros. A decisão de 
dispor aos Estados a regu-
lamentação do aborto, levan-
do à proibição da prática em 
parte do território america-
no, foi comemorada nas re-
des por aliados do presiden-
te Jair Bolsonaro (PL).

Auxiliar de Bolsonaro atuou na decisão

Agência Estado “Essa decisão 
afundou a 
mim e a todas 
as outras 
mulheres 
deste país 
em profundo 
desespero

Madonna

Otan reforça apoio a Suécia e Finlândia
aliança reforçada

Moscou deve cerca US$ 40 
bilhões (R$ 209 bilhões) em tí-
tulos em moeda estrangeira, 
cerca de metade disso para 
credores estrangeiros. Antes 
do início da guerra, a Rússia 
tinha cerca de US$ 640 bilhões 
(R$ 3,3 trilhões) em moeda es-
trangeira e reservas de ouro, 
muitas das quais eram man-
tidas no exterior e agora estão 
congeladas. Investidores espe-
ravam que o país entrasse em 
moratória há meses.  Contratos 
de seguro que cobrem a dívi-
da russa precificaram, por se-
manas, uma probabilidade de 
inadimplência de 80%.

Analistas de investimen-
to calculam que um calote da 
Rússia não teria o tipo de im-
pacto nos mercados financei-
ros e instituições globais que 
vieram da moratória anterior, 
de 1998.

Os detentores dos títulos 
- por exemplo, fundos que 
investem em títulos de mer-
cados emergentes - podem 
sofrer sérias perdas. No en-
tanto, a Rússia desempenhou 
apenas um pequeno papel 
nos índices de títulos de mer-
cados emergentes, limitando 
as perdas aos investidores de 
fundos.

Dívida de Moscou em 
títulos chega a R$ 40 bi
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Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 -0,35%

R$ 5,234
2,12%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

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

Euro  Comercial

-0,11%

R$ 5,539

Libra  Esterlina

-0,46%

R$ 6,421

Ibovespa

100.763 pts

Selic

Fixado em 15 de 
junho de 2022

13,25%

O preço médio do litro do 
óleo diesel disparou em postos 
na Paraíba e superou o da gaso-
lina em R$ 0,39. Levantamento 
realizado na semana de 19 a 25 
de junho pela Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP) indica que 
o litro do diesel custa uma mé-
dia de R$ 7,62, chegando a R$ 
8,51, em Patos. No último dia 18, 
a Petrobras reajustou em 14,26%, 
o preço do diesel para as distri-
buidoras e em 5,18%, o da gaso-
lina. O reflexo deverá ser sentido 
na inflação do mês de junho, não 
só na atividade de transportes, 
mas em toda cadeia produtiva.

No país, o preço médio do li-
tro do diesel nos postos de com-
bustíveis atingiu, na semana de 
referência, o valor de R$ 7,568, 
chegando a R$ 8,85 no Acre. A 
média do litro do diesel, na Pa-
raíba, passou de R$ 7,10, na se-
mana de 12 a 18 de junho, para 
R$ 7,62, na semana seguinte, o 
que corresponde a um aumen-
to de 7,32% ao consumidor final. 
Na comparação com os maiores 
valores encontrados nas duas 
pesquisas, houve majoração de 
10,66%, com o litro passando de 
R$ 7,79 para R$ 8,51.

Quanto à gasolina, a média 

nacional foi de R$ 7,39. Na Pa-
raíba, os postos fizeram o exato 
repasse de R$ 0,20 que a Petro-
bras realizou perante as distri-
buidoras. Conforme a pesquisa 
da ANP, os valores médios subi-
ram de R$ 7,03 para R$ 7,23, im-
primindo alta de 2,84%.  Os va-
lores maiores subiram em índice 
superior, 3,82%, com reajuste de 
R$ 7,59 para R$ 7,88 (em Sousa).

De acordo com o economista 
Cleantoni Medeiros, o aumento 
do custo do óleo diesel onera os 
alimentos duplamente. “O die-
sel é essencial para a logística 
do transporte de mercadorias, 
provocando impactos no cus-
to do frete de todos os produtos 
que consumimos, os quais são 
repassados pelos comerciantes 
ao consumidor final. Contudo, 
o combustível também é utiliza-
do nas máquinas agrícolas, au-
mentou também o custo de pro-
dução dos alimentos”.

O economista opina que a 
inflação continuará seguindo 
a tendência de alta. Ele destaca 
que a política econômica para 
conter a inflação com o aumento 
da Taxa Selic, que influencia as 
taxas de juros e está em 13,25%, 
não está funcionando. “Con-
siderando a alta demanda por 
combustível e que não há a mes-
ma capacidade de oferta, os pre-
ços devem permanecer altos”.

Com alta média de 7,32%, litro do combustível alcançou R$ 8,51 na Paraíba

Preço do diesel sobe e afeta 
custo no setor de transporte

despesa elevada

Semana passada recebi a indagação 
de uma amiga que teria ido ao banco 
com o intuito de criar uma carteira de 

investimentos a partir do saldo relevante que 
estava alocado na caderneta de poupança. 

Como já mencionei por aqui, não tem futuro 
algum, neste momento, manter recursos na 
caderneta de poupança recebendo 6% ao ano 
de remuneração, enquanto o CDI está a 13% 
ao ano, mais que o dobro da referida. 

Pois bem, baseado na sugestão do gerente 
de sua conta, ela fez a alocação dos recursos 
e queria uma avaliação. Foi alocado 1/3 do 
valor numa letra de crédito imobiliário com 
remuneração de 94% do CDI e 2/3 do valor 
numa previdência privada. 

Pedi que fosse enviado todos os 
documentos assinados e ao recebê-los fiz a 
seguinte avaliação:
a) A alocação na LCI poderia ser a 100% do 
CDI ou ainda mais, se ela tivesse procurado 
num banco digital ou corretora, mesmo assim 
é uma boa aplicação por se tratar de um ativo 
isento de imposto de renda e com uma boa 
remuneração. 
b) No caso da previdência, foi alocado num 
plano VBGL com a opção de tributação 
regressiva, que se retirar antes de 24 
meses paga 35% de imposto de renda, 
com incidência de taxa de carregamento 
de 1,5% quando a maioria dos bancos não 
cobra e que se também retirar nos próximos 
24 meses vai diminuir do valor aplicado e 
com uma altíssima taxa de administração 
de 1,5% ao ano no fundo de investimento 
de renda fixa que sequer acompanhava a 
remuneração do CDI. 

A partir disso, elenco quais seriam as três 
precauções no meio de tantas outras, mas me 
referindo especificamente para este caso e 
que serve no geral quando da construção de 
uma carteira de investimentos. 

Primeira precaução
Procure conhecer o ativo financeiro que 

estão te oferecendo. Não caia na conversa 
do gerente do banco ou assessor da 
corretora. O primeiro tem meta a cumprir e o 
segundo ganha na distribuição da taxa de 
administração de sua carteira. Veja quais 
opções sugeridas e estude, vá atrás de 
verdade, leia as entrelinhas das propostas se 
não você pode cair numa cilada. 

Segunda precaução
Adeque a sugestão da carteira de 

investimentos ao seu planejamento financeiro 
familiar. No caso dela com 55 anos de idade 
é salutar começar ou aplicar recursos numa 
previdência privada? 

Terceira precaução
É primordial “espalhar” seus investimentos 

em vários ativos financeiros. Alocar valor 
relevante em dois ativos, sendo um deles com 
2/3 do valor não faz parte dos princípios de 
diversificar. Pelo valor teria que ser alocado 
em no mínimo quatro ativos financeiros. 

Para finalizar, é nítido o sentimento 
que neste caso, o gerente tinha uma meta 
desafiadora para a previdência privada, com 
o qual alocou o maior valor sem levar muito 
em conta o perfil da cliente e o estágio atual 
de sua vida. E que ela não se preparou nem 
pesquisou o que estava sendo sugerido e a 
princípio atendeu as sugestões, que felizmente 
após a consulta e pelo tempo de menos de 
sete dias da aplicação, pediu o cancelamento 
e foi atendida.

Aprendeu a lição?!

Três precauções 
na hora de investir

Ponto 
  de Equilíbrio

Flávio Uchôa
flaviouchoa@terraavistaassessoria.com.br | Colaborador

O empreendedor Marcone 
Rodrigues trabalha com reali-
zação de passeios turísticos e 
transporte de estudantes. Ele 
conta que os constantes au-
mentos do óleo diesel têm en-
carecido a atividade. “No São 
João de 2019, a gente cobrava 
uma média de R$ 800 para 
levar uma van com 15 pes-
soas para Campina Grande. 
Hoje, a média é de R$ 1.200. 
Quando um grupo quer fe-
char um passeio com mais de 
uma semana de antecedên-
cia, eu aviso que o valor será 
aumentado, se houve reajus-

te de combustível. Não posso 
suportar o aumento sozinho, 
divido com o consumidor”.

Ele está se preparando 
para retomar o transporte de 
estudantes universitários a 
partir da demanda de alguns 
pais de alunos. Contudo, per-
cebe que há uma resistência 
por causa dos valores. “Não 
é só o diesel que sobe. Nós 
temos gastos com a manu-
tenção do veículo e tudo está 
mais caro. Temos alimenta-
ção, aluguel, mensalidade es-
colar e outros gastos que subi-
ram de preços”.

Passagens aéreas
O aumento do preço do 

querosene de aviação impac-
tou no preço das passagens 
aéreas, que acumulam alta de 
123,26% no Brasil, nos últimos 
12 meses, conforme o  IPCA-
15, indicador prévio da infla-
ção. O grupo é o que teve a 
alta mais significativa do in-
dicador econômico. Em ju-
nho, o preço dos bilhetes subiu 
11,36%, mas atingiu o índice de 
18,40%, em maio.

Outro fator que explica a 
inflação das passagens aé-
reas é o aumento da deman-

da por viagens, após o fim 
das restrições da pandemia 
da Covid-19. Segundo a As-
sociação Internacional de 
Transporte Aéreo (Iata, em 
inglês), na América Latina, 
o índice de viagens alcançou 
94,2% do nível pré-pande-
mia, abaixo apenas da Amé-
rica do Norte (95%).

A entidade internacional 
informa que os bilhetes aéreos 
continuarão caros em razão 
dos preços do petróleo, não 
sendo possível às companhias 
absorverem os custos sem re-
passar ao consumidor.

Conta é dividida com o consumidor final

Thadeu Rodrigues 
thadeu.rodriguez@gmail.com

A 8a Exposição de Capri-
nos e Ovinos da cidade de Pra-
ta (Expoprata), no Cariri da 
Paraíba, promete ampliação 
e novidade em 2022. A princi-
pal exposição do setor do Bra-
sil tem lançamento para im-
prensa e parceiros marcado 
para a sexta-feira (1o), mas será 
realizada de 24 a 28 de agosto. 

O evento tem a organiza-
ção da Prefeitura de Prata e 
apoio da Secretaria de Estado 
da Agricultura, contando ain-
da com o apoio de parceiros de 
diversos segmentos. Segundo 
o prefeito do município, Geni-

valdo Tembório, o 4o Circui-
to Apaco 2022 será anunciado 
neste lançamento. “A cidade 
de Prata consolidou-se como 
um dos principais eventos da 
caprinovinocultura do Nor-
deste e do país. Esperamos 
que todos os criadores, princi-
palmente os do Cariri, façam 
bons negócios nestes quatro 
dias de exposição”, comentou.

O evento presencial foi 
adiado por dois anos devido 
à pandemia de Covid-19. A úl-
tima Expoprata foi realizada 
em 2019, com o tema “Criando 
Turismo de Negócios no Cari-

ri”, rendendo cerca de R$ 1,5 
milhão em negócios. A 7a edi-
ção reuniu produtores de todo 
o Cariri e de estados vizinhos 
e teve como premiação R$ 80 
mil reais em várias categorias. 
O destaque foi a realização da 
7a Exposição Nacional de Ca-
bras Leiteiras de todas as ra-
ças, que ampliou o evento.

Programação
A programação de sho-

ws vem crescendo a cada ano 
na Expoprata. Além do pal-
co principal, o Festival Cul-
tural Gastronômico atrairá 

visitantes à praça da alimen-
tação montada no espaço do 
evento. Shows de forró pé de 
serra e o Encontro de Poetas 
Repentista do Cariri Paraiba-
no continuarão como outros 
atrativos. A prefeitura de Pra-
ta sempre apostou no turis-
mo rural como uma das prin-
cipais fontes de renda.

Desde 2015, a cidade apoia 
a Rota Cariri Cultural, como 
forma de estimular o empre-
sariado local no desenvolvi-
mento e manutenção dos mi-
cros e pequenos negócios, 
principalmente os culturais.

Prefeitura lança 8a Expoprata PB na sexta-feira
evento de caprinocultura

Abastecer veículos com diesel ficou mais caro e paraibanos sofrem

Foto: Roberto Guedes
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Paes de Andrade é o quarto a assumir a função no governo de Jair Bolsonaro, em data ainda não definida

Eleito novo presidente da Petrobras
aprovação do conselho

Léo Rodrigues 

Agência Brasil

O Conselho de Adminis-
tração da Petrobras aprovou 
ontem a nomeação de Caio 
Mário Paes de Andrade como 
novo conselheiro, elegendo-o 
em seguida para a presidên-
cia da estatal. Ele assumirá a 
função após o ato de posse, 
cuja data ainda não está de-
finida. Seu mandato irá até 
13 de abril de 2023. É a quar-
ta troca de comando na esta-
tal durante o mandato presi-
dencial de Jair Bolsonaro.

Formado em comunica-
ção social pela Universida-
de Paulista, Paes de Andra-
de aprofundou seus estudos 
nos Estados Unidos: possui 
pós-graduação em adminis-
tração e gestão pela Universi-
dade de Harvard e mestrado 
em administração de empre-
sas pela Duke University. Se-
gundo currículo divulgado 
pela Petrobras, ele acumula 
experiências como empreen-
dedor em tecnologia de in-
formação, mercado imobiliá-
rio e agronegócio.

Paes de Andrade foi indi-
cado por Jair Bolsonaro para 

substituir José Mauro Ferrei-
ra Coelho. O presidente da 
República vinha manifes-
tando publicamente sua in-
satisfação com os reajustes 
dos combustíveis.

Desde 2016, a Petrobras 
adota a chamada Política de 
Preços de Paridade de Im-
portação (PPI), que vincula o 
preço do petróleo ao merca-
do internacional tendo como 
referência o preço do bar-
ril tipo brent, que é calcula-
do em dólar. Essa diretriz foi 
defendida por todos os pre-
sidentes da estatal indicados 
nos últimos seis anos, duran-
te os mandatos de Michel Te-
mer e de Jair Bolsonaro.

A nova troca de coman-
do na Petrobras foi anuncia-
da em 23 de maio pelo Mi-
nistério de Minas e Energia. 
A pasta informou que o Go-
verno Federal, como acio-
nista controlador da Petro-
bras, tinha decidido pela 
indicação de Paes de An-
drade. José Mauro Ferreira 
Coelho pediu demissão no 
dia 20, pouco mais de dois 
meses após assumir o pos-
to. Ele havia sido empos-
sado em 14 de abril. Desde 

a sua renúncia, a presidên-
cia vinha sendo exercida de 
forma interina por Fernando 
Assumpção Borges.

O nome de Paes de An-
drade havia sido considera-
do apto na semana passada 
pelo Comitê de Elegibilida-
de da Petrobras (Celeg), ins-
tância responsável por anali-
sar informações e requisitos 

dos indicados pelo governo 
para exercer cargos na esta-
tal. Avaliou-se que o indicado 
do Governo Federal preenche 
os requisitos previstos na le-
gislação das estatais.

Diferentes funções
Paes de Andrade já ocu-

pou diferentes funções no 
governo e não será a primei-

ra vez que ele preside uma 
estatal. Entre 2019 e 2020, ele 
esteve à frente do Serviço Fe-
deral de Processamento de 
Dados (Serpro), referência do 
setor de tecnologia de infor-
mação e responsável por ge-
renciar sistemas da adminis-
tração pública federal.

Desde 2020, Paes de An-
drade ocupava o posto de 

secretário especial de des-
burocratização, gestão e go-
verno digital no Ministério 
da Economia. Ele coordenou 
a elaboração da Reforma Ad-
ministrativa e o desenvolvi-
mento da Plataforma GOV.
BR, ferramenta criada para 
conduzir a digitalização do 
atendimento de diferentes 
serviços públicos.

Formado em comunicação social, Paes de Andrade possui pós-graduação pela Universidade de Harvard 

Thaís Barcellos 

Agência Estado

O presidente do Banco 
Central (BC), Roberto Cam-
pos Neto, afirmou ontem 
que o Brasil ainda tem fato-
res de aceleração da infla-
ção, como o componente fis-
cal, embora os últimos dois 
dados tenham sido, pela pri-
meira vez, dentro da expec-
tativa. “Acreditamos que o 
pior momento da inflação 
já passou. Temos algumas 
medidas desenhadas pelo 
governo que precisamos 
entender qual é o impacto 
no processo inflacionário, 
ainda não está claro.”

Campos Neto ainda co-
mentou que a inflação bra-
sileira hoje se situa na média 
dos últimos 20 anos em re-
lação aos países desenvolvi-
dos. “O Brasil sempre traba-
lhou com inflação acima do 
mundo desenvolvido. Infla-
ção hoje está até abaixo da me-
diana. Ao contrário dos últi-
mos anos, em que era inflação 
brasileira, há um componente 
global muito forte da inflação”, 
disse. “Obviamente temos que 
combater a inflação. Não va-
mos usar isso como desculpa, 
mas é importante entender os 
componentes da inflação.”

Além disso, afirmou que, 
no mundo, já se observa uma 
indexação de salários, mas 
que ainda não se vê isso na 
inflação brasileira.

“Acreditamos 
que o pior já 
passou”, diz 
presidente do BC

inflação

n 

Campos Neto 
disse que 
Brasil está 
na média 
em relação 
aos países 
desenvolvidos

Os donos de micro e pe-
quenas empresas em débito 
com a Receita Federal têm a 
oportunidade para renego-
ciar suas dívidas até o pró-
ximo dia 30 de junho, exce-
to aquelas relacionadas com 
FGTS e ágio, que possuem 
prazo mais estendido. No 
momento, conforme alerta o 
Sebrae Paraíba, estão abertos 
10 editais da Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN) que preveem con-
dições diferenciadas para o 
pagamento de débitos com 
a União – entre elas, o parce-
lamento em até 145 meses e 
100% de descontos em mul-
tas, juros e encargos. 

De acordo com dados da 
PGFN, mais de cinco mi-
lhões de micro e pequenas 
empresas estão inscritas em 

dívida ativa, dentre elas mais 
de 1,5 milhão de microem-
preendedores individuais 
(MEI). Para esses casos, ao 
regularizar seu negócio, o 
empreendedor poderá ob-
ter a Certidão Negativa de 
Débitos (CND), ampliando 
o acesso a crédito e financia-
mentos, além de poder par-
ticipar de compras públicas. 

Segundo o Sebrae, as mo-
dalidades do Programa de 
Retomada Fiscal abrangem 
duas transações extraordi-
nárias: a excepcional para 
débitos ordinários e rurais e 
a de Pequeno Valor do Sim-
ples Nacional. Há, também, 
oportunidades específicas 
para os setores mais impac-
tados pela pandemia de Co-
vid-19, tal como a transação 
criada pelo Programa Emer-

gencial de Retomada do Se-
tor de Eventos (Perse). 

Ainda conforme o Se-
brae, todas essas oportuni-
dades possuem condições 
específicas para negociação 
de débitos fiscais. Outro pon-
to importante é que, além da 
expedição da certidão nega-
tiva e da positiva com efeito 
de negativa (CP-EN), os acor-
dos de transação também 
trazem uma série de benefí-
cios, tais como regularidade 
fiscal e a suspensão de atos 
de cobrança administrativa 
ou judicial. 

Renegociação na prática
As simulações e adesões 

aos editais, assim como o pa-
gamento das parcelas, são 
feitos de forma 100% digital, 
por meio do portal Regulari-

Prazo para renegociar dívidas com União encerra dia 30
pequenas empresas

Fique atento
l A inadimplência tributária pode ocasionar 
a exclusão do Simples Nacional, importante 
regime criado para os pequenos negócios, que 
proporciona o recolhimento de impostos em via 
única, facilitando a vida do empreendedor, e a 
redução da carga tributária, já que a arrecada-
ção é feita com alíquota única.

Renée Pereira 

Agência Estado

Nos últimos 10 anos, o 
Brasil ganhou mais de 2,2 
milhões de desempregados 
só nas duas pontas mais sen-
síveis do mercado de traba-
lho: de jovens e de profissio-
nais acima de 50 anos. Na 
geração mais nova, entre 18 
e 24 anos, um em cada qua-
tro jovens está desocupado 
no país. No outro extremo, 
cerca 880 mil pessoas acima 
de 50 anos perderam o em-
prego no período. No total, 
são 7,6 milhões de desem-
pregados nas faixas de 14 a 
29 anos e no chamado 50+, 
segundo pesquisa da con-
sultoria IDados.

Hoje, essas duas gerações 
são as que mais têm dificul-
dade para conseguir empre-

go. O que sobra para um fal-
ta para o outro. A mais nova, 
apesar de ser antenada e tec-
nológica, não tem a experiên-
cia que as empresas pedem. 
Os sêniores, por outro lado, 
têm a experiência e a vivên-
cia de trabalho, mas sofrem 
com o preconceito em rela-
ção ao potencial para acom-
panhar as inovações do mer-
cado e por, supostamente, 
serem menos flexíveis.

Indicadores
No primeiro trimestre 

deste ano, a taxa de desem-
prego dos brasileiros en-
tre 14 e 17 anos era de 36,4% 
- ou seja, mais de um ter-
ço dessa população estava 
sem emprego, segundo da-
dos do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE). Para aqueles entre 

18 e 24 anos, as taxas caem 
um pouco, para 22,8%. Entre 
os mais velhos, esse porcen-
tual é bem menor, em torno 
de 7%, mas dobrou nos últi-
mos 10 anos.

Em 2012, segundo o IDa-
dos, o número de desempre-
gados acima de 50 anos era 
de 508,9 mil pessoas. Hoje, 
eles são 1,4 milhão de pes-
soas em busca de uma re-
colocação. A expectativa é 
de que esse grupo conti-
nue subindo nos próximos 
anos por causa das mudan-
ças nas regras da Previdên-
cia Social, diz o pesquisador 
da consultoria Bruno Otto-
ni. Com o aumento da fai-
xa etária para se aposentar 
(62 anos para mulheres e 65 
anos para homens), as pes-
soas vão precisar ficar mais 
tempo no mercado.

Estudo: desemprego preocupa mais 
jovens e geração acima de 50 anos 

mercado de trabalho

A Agência Nacional 
de Saúde Suplementar 
(ANS) decidiu suspender 
temporariamente a ven-
da de 70 planos de saúde 
de oito operadoras dian-
te das reclamações efe-
tuadas no 1o trimestre. A 
proibição vale a partir de 
30 de junho.

Segundo a ANS, 1,45 
milhão de beneficiários 
desses planos ficam pro-
tegidos com a medida, já 
que esses planos só po-
derão voltar a ser comer-
cializados para novos 
clientes se as operadoras 
apresentarem melhora 
no resultado no monito-
ramento.

Para decidir pela sus-

ANS suspende a venda 
de 70 planos de saúde

após reclamações

n 

Segundo a 
ANS, decisão 
deve proteger 
1,45 milhão de 
beneficiários 
dos planos  
listados

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

ze da PGFN (https://www.re-
gularize.pgfn.gov.br). O aces-
so é individual e pode ser feito 
com certificado digital ou se-
nha adquirida no momento de 
cadastro no site. 

Para auxiliar os empreen-
dedores interessados nesse 
processo, o Sebrae também 
elaborou um passo a passo de 

adesão ao parcelamento. As 
orientações estão disponíveis 
no site https://www.sebrae.
com.br, na aba “Obrigações Tri-
butárias”. Além disso, o Sebrae 
mantém, ainda, um resumo 
atualizado com as principais 
oportunidades existentes para 
o segmento, com descrição na 
aba “Negociação de Dívidas”.

Antonio Temóteo 

Agência Estado

pensão, o órgão regu-
lador levou em consi-
deração mais de 37 mil 
reclamações que foram 
registradas desde 1o de 
janeiro deste ano até 31 
de março.

Entre as operadoras 
com planos suspensos 
estão a Amil, Santo An-
dré, Esmale, Saúde Brasil, 
Biovida, Unimed Norte/
Nordeste e Unimed-Rio.

Indicação
Novo presidente da 

estatal assume o lugar 
antes ocupado por 

José Mauro Ferreira 
Coelho, que deixou a 

função após insatisfação 
do presidente com 
a política de preços 

praticada pela empresa
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Diversidade

A Paraíba é o único esta-
do do Nordeste participante 
do projeto piloto do Institu-
to Nacional do Câncer (Inca), 
responsável pela articulação 
e promoção de ações da Polí-
tica Nacional de Controle do 
Tabaco (PNCT). Ontem pela 
manhã e à tarde, a visita da 
equipe técnica do Instituto 
começou na Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES), onde foi 
recebida pela secretária Rena-
ta Nóbrega. 

A Paraíba é o quarto es-
tado a ser visitado. O proje-
to piloto também está sendo 
desenvolvido nas outras qua-
tro regiões brasileiras, repre-
sentadas pelos estados do To-
cantins (Norte), Goiás (Centro 
Oeste), Rio de Janeiro (Sudes-
te) e Paraná (Sul).

Segundo a chefa substitu-
ta da Divisão de Controle de 
Tabaco do Inca, Vera Borges, a 
escolha da Paraíba para repre-
sentar o Nordeste se deve ao 
trabalho já desenvolvido no 
estado. “Aqui na Paraíba tem 
um trabalho bastante consis-
tente, sem interrupções. Ou-
tro ponto extremamente im-
portante é a parceria entre a 
SES e o Comitê de Combate ao 
Tabagismo”, justificou. 

O trabalho ao qual a técni-
ca do Inca se refere é coorde-
nado pelo Núcleo de Doenças 
e Agravos Não Transmissíveis 
(NDANT) da SES. “Fazem 
parte das ações de controle e 
combate ao tabagismo, o tra-
tamento do fumante; preven-
ção e promoção à saúde, para 

Estado é o único representante do Nordeste na ação, que faz parte da Política Nacional de Controle do Tabaco

PB integra projeto piloto do Inca 
Controle do tabagismo

Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com

Hoje é comemorado o dia 
do Orgulho LGBT, data que 
marca a resistência de gays, 
lésbicas, bissexuais, travestis e 
transexuais que lutam por res-
peito, garantias e conquistas de 
direitos. Na Paraíba a Secreta-
ria de Estado da Mulher e da 
Diversidade Humana vai pro-
mover uma live por meio do 
seu canal no Instagram para 
debater políticas públicas no 
Estado e projetos que estão sen-
do desenvolvidos.

Também serão promovi-
dos debates e rodas de conver-
sas. “Elas vão acontecer nos 
dois Centros Estaduais de refe-
rência em João Pessoa, Espaço 

LGBT Pedrinho, e em Campi-
na Grande no Espaço Luciano 
Bezerra, onde estaremos de-
batendo temas como saúde da 
pessoa LGBT, cidadania, pro-
cesso de retificação de pré-no-
me e gênero e outros assuntos”, 
declarou o gerente de Direi-
tos LGBT da Semdh Fernando 
Luiz Costa.

Ele lembrou que o dia de 
hoje é mais do que exaltar o Or-
gulho LGBT, é uma data para 
celebrar e sobretudo continuar 
a reivindicar direitos. “Temos 
muitos caminhos a percorrer. 
Mas a Paraíba, ao contrário 
de todo o retrocesso no Brasil 
ocorrido nos últimos anos, te-
mos o que comemorar já que 
tivemos várias políticas públi-
cas implantadas e assegura-

das para este segmento da so-
ciedade, como a primeira casa 
de acolhida 100% pública do 
país”, analisou.

A violência contra a popu-
lação LGBT ainda é um assun-
to que assusta e que deixa a 
todos com a sensação de inse-
gurança. “As pessoas ainda são 
mortas pelo simples fato de se-
rem LGBT”, ressaltou.

Conforme a Secretaria, em 
2021 foram assassinadas 17 
pessoas na Paraíba por crime 
de homofobia. Esse ano, já são 
duas mortes.

Casa de Acolhimento
Na última quarta-feira, o 

governador da Paraíba João 
Azevêdo inaugurou a Casa de 
Acolhida LGBTQIAP+ da Pa-

raíba – Cris Nagô, no bairro de 
Tambauzinho, em João Pessoa. 
O serviço irá atender à popula-
ção LGBTQIAP+ dos 18 aos 59 
anos em situação de rua, aban-
dono familiar e em situação de 
violência.

A casa de Acolhida LGB-
TQIAP+ da Paraíba tem ca-
pacidade de acolher provi-
soriamente até 25 pessoas 
simultaneamente durante um 
período de até 120 dias.

O espaço irá funcionar na 
Rua Evaldo Wanderley, 884, no 
bairro de Tambauzinho, na ca-
pital. Os casos serão encami-
nhados após atendimento nos 
Centros de Referências dos Di-
reitos de LGBTQIAP+ e Enfren-
tamento à LGBTQIAP+fobia de 
João Pessoa e Campina Grande.

Governo da Paraíba promove debates sobre 
políticas públicas para a população LGBTQIAP+

dia do orgulho lgbt

Começam  hoje as inscri-
ções para o segundo proces-
so seletivo de 2022 do Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu). Os 
candidatos às vagas que serão 
oferecidas pelas instituições pú-
blicas de ensino superior deve-
rão ficar atentos porque o pra-
zo é curto, e terminará no dia 
1º de julho.

A consulta para as vagas 
neste segundo processo sele-
tivo teve início no dia 15, por 
meio do Portal Único de Aces-
so ao Ensino Superior. 

Por meio da consulta, é pos-
sível visualizar as vagas ofer-
tadas por modalidade de con-
corrência, cursos e turnos, 
instituições e localização dos 
cursos. Também é possível aces-
sar a íntegra do documento de 

adesão de cada uma das insti-
tuições que aderiram ao Sisu.

O Sisu é o sistema infor-
matizado do Ministério da 
Educação (MEC) no qual as 
instituições públicas de edu-
cação superior, sejam elas fe-
derais, estaduais ou munici-
pais, oferecem vagas a serem 
disputadas por candidatos 
inscritos em cada edição da 
seleção.

Exigência
Para participar do Sisu será 

exigido do candidato que tenha 
realizado o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), edição 
de 2021, obtido nota superior a 
zero na prova de redação e não 
tenha participado do Enem na 
condição de treineiro.

Inscrições começam hoje
para o 2º processo seletivo

sisu 2022

a população em geral e esco-
lares, dentro das escolas”, ex-
plicou a coordenadora do Nú-
cleo, Gerlane Carvalho. 

A secretária de Estado da 
Saúde, Renata Nóbrega, agra-
deceu a equipe pela escolha 
da Paraíba para realizar o 
projeto piloto. “Ficamos mui-
to felizes pela escolha do nos-
so estado que, apesar de ser 
um dos mais pobres do Nor-
deste, tem uma grande rique-
za no cuidado com as pessoas 
e o Governo do Estado vem 
demonstrando isso neste tra-
balho coletivo com as prefei-
turas”, declarou.

O projeto piloto vai com-
pletar dois anos em outubro 
e está baseado em três eixos: 
político, técnico e financeiro. 
Tem como objetivo aprimo-
rar a rede do Programa Na-
cional de Controle do Taba-
co nos Estados e no Distrito 
Federal, fortalecendo reco-
mendações baseadas em evi-
dências sobre as políticas de 
controle do tabaco, por meio 
da promoção de ações para 
sustentabilidade.  

Na programação da visi-
ta técnica, estão previstas re-
uniões com o Conselho de 
Secretários Municipais de 
Saúde (Cosems/PB); com o 
Comitê de Tabagismo, da As-
sociação Médica da Paraíba; 
com varejistas de bares, res-
taurantes, pousadas e hotéis 
e com profissionais de saúde, 
do Programa de Tratamen-
to, de João Pessoa e Campi-
na Grande.

Reunião ontem da equipe técnica do Instituto na Secretaria de Estado da Saúde, com a secretária Renata Nóbrega

Foto: Secom/PB

Nesta terça-feira, dia 
Internacional do Orgulho 
LGBTQIAP+, a parceria en-
tre o Governo do Estado e 
o Centro de Ensino Educa 
Nexus comemora os mais 
de dois mil alunos benefi-
ciados com bolsas gratui-
tas de estudo, sendo 300 só 
neste ano. A iniciativa aten-
de a jovens e adultos LGB-
TQIAP+ por meio de au-
las ministradas no formato 
on-line, que duram de 12 
a 18 meses. São bolsas da 
Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA), em João Pessoa e 
Campina Grande, que se-
rão ampliadas, em breve, 

para todo estado. 
Um dos estudantes be-

neficiados é Cristiano Sil-
va Oliveira, de 28 anos, re-
sidente do bairro de Araxá, 
em Campina Grande. Ele 
parou de estudar no 9º 
ano do Ensino Fundamen-
tal e viu na parceria uma 
chance de voltar a estudar. 
“Sou gay e trabalho reali-
zando trabalhos domésti-
cos numa casa de família. 
Soube das bolsas de estu-
do por meio de um amigo. 
Sem pensar, logo fui fazer 
o meu cadastro para come-
çar as aulas. Tudo tem sido 
feito de forma on-line e es-

tou muito feliz em estudar 
de novo. Só Deus sabe a fe-
licidade que eu sinto todas 
as vezes em que assisto as 
aulas e sem pagar nada”, 
declarou.

De acordo com Alcimar 
Martins, CEO do Educa 
Nexus, é importante ter po-
líticas públicas que olhem 
e abram portas para o pú-
blico LGBTQIAP+, que so-
fre com preconceito e fal-
ta de oportunidades. “Nós 
acreditamos que a educa-
ção é a parte mais impor-
tante na vida das pessoas. 
É um direito de todos. Por 
isso, temos diversos pro-

gramas de inclusão, com 
bolsas, projetos, palestras 
e demais atividades para 
grupos como esse. Só atra-
vés dos estudos é possível 
entrar no mercado de tra-
balho com mais dignida-
de”, disse.

Para ter acesso a uma 
das vagas, as pessoas inte-
ressadas devem procurar 
um Centro LGBTQIAP+ 
(em João Pessoa ou Cam-
pina Grande) ou a Secreta-
ria da Mulher e da Diversi-
dade Humana do Estado, 
para saber como funciona 
o processo de cadastro e 
matrícula.  

Parceria beneficiou mais de dois mil alunos

O programa Opera Pa-
raíba no seu Bairro vai co-
meçar o mês de julho rea-
lizando ações de saúde 
no distrito de São José da 
Mata, em Campina Gran-
de. A iniciativa tem o ob-
jetivo de aproximar os 
serviços da população, fa-
cilitando o acesso a exames 
e consultas. 

Durante toda a sexta-
feira (1), vão ser realizados 
testes de glicemia, aferição 
de pressão arterial, exames 
laboratoriais, acompanha-
mento nutricional, atendi-
mento psicológico, mamo-
grafias, consultas médicas, 
vacinação, odontologia, fi-
sioterapia e agendamento 
de cirurgias.

Distrito de São José da 
Mata receberá programa

oPera ParaÍba

A Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) reabriu on-
tem, duas Clínicas Escolas 
de Odontologia dos Departa-
mentos de Odontologia Res-
tauradora (DOR) e de Clínica 
e Odontologia Social (DCOS), 
após a realização de reformas 
que representaram um inves-
timento de R$ 270.217,42. Vin-
culadas ao Centro de Ciências 
da Saúde, no Campus I, em 
João Pessoa, as clínicas têm ca-
pacidade para atendimento a 
cerca de 40 pacientes por dia, 
nos 20 consultórios que inte-
gram os dois espaços.

A inauguração contou 
com a presença do reitor da 
UFPB, Valdiney Gouveia, do 
vice-diretor do CCS, professor 
Fabiano Gonzaga, do supe-
rintendente do Hospital Uni-
versitário Lauro Wanderley 
(HULW), Marcelo Tissiani, 
além da equipe que coordena 
as clínicas, como Andrea Ga-
delha Ribeiro Targino, coor-
denadora do Curso de Odon-
tologia, Andrea Sarmento 
Queiroga, chefe do Departa-
mento de Clínica e Odontolo-
gia Social, Ângelo Melo, chefe 
do Departamento de Odonto-
logia Restauradora, entre ou-

tros professores e servidores.
Segundo o reitor Valdiney 

Gouveia, equipar esse espaço 
com infraestrutura assegura o 
cumprimento das normas de 
biossegurança, oferecendo aos 
estudantes, técnicos e profes-
sores melhores condições de 
trabalho, de estudo, pesquisa 
e extensão. 

Outras duas clínicas de 
odontologia ainda estão em 
fase de reforma. “Isso é par-
te de uma obra que se esten-
derá na conclusão de outras 
clínicas de odontologia, de 
tal modo que o curso possa 
estar, efetivamente, em con-
dições de oferecer o melhor 
para os nossos corpos técni-
co, discente e docente”, afir-
mou o reitor.

Fabiano Gonzaga, Vice-di-
retor do CCS, no exercício da 
Direção, disse que se sente 
contemplado com a reforma, 
também, enquanto profes-
sor do Curso de Odontolo-
gia. “Com a pandemia, todas 
as normas de atendimento da 
odontologia, em questões de 
biossegurança, foram altera-
das, por isso tivermos que rea-
dequar todas as clínicas em 
termos de infraestrutura.

UFPB reabre Clínicas
Escolas de Odontologia 

CamPus i
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As inscrições para o pro-
grama Bolsa Esporte refe-
rente ao ano de 2022 foram 
iniciadas ontem. Para se ins-
crever, o interessado deve 
fazer o download da ficha 
de inscrição pelo link da Se-
cretaria de Estado da Juven-
tude, Esporte e Lazer (Sejel) 
no portal do Governo do Es-
tado (www.paraiba.pb.gov.
br) e entregar devidamen-
te preenchida com a docu-
mentação pessoal no Teatro 
de Arena do Espaço Cultu-
ral. O programa tem o ob-
jetivo de incentivar a práti-
ca esportiva e é destinado, 
prioritariamente, aos atle-
tas e técnicos de rendimento 
das modalidades olímpicas 
e paralímpicas, reconheci-
das pelo Comitê Olímpico 
do Brasil e Comitê Paralím-
pico Brasileiro.

O valor anual destina-
do ao Bolsa Esporte será de 
cerca de R$ 3 milhões e as 
inscrições vão ocorrer até 
19 de julho, sempre das 8h 
às 11h e das 13h às 17h. Pela 
portaria, o programa deve-
rá atender um maior quan-
titativo de atletas, técnicos 
e paratletas, já que a Lei foi 

Programa incentiva a prática esportiva e prioriza atletas e técnicos das modalidades olímpicas e paralímpicas

Estado destina R$ 3 milhões este ano 
Bolsa atleta aBre inscrições

Laura Luna 

Lauraluna@epc.pb.gov.br

alterada com o intuito de 
contemplar os vencedores 
dos Jogos Escolares Brasi-
leiros (JUBs), que são orga-
nizados pela Confederação 
Brasileira de Desporto Es-
colar (CBDE). Outra altera-
ção é que os beneficiários 
dos programas federais de 
apoio poderão ser inseridos 
normalmente no Bolsa Es-
porte paraibano.

O benefício também 
pode ser destinado aos atle-
tas, paratletas e técnicos de 
rendimento das modalida-
des esportivas vinculadas 
ao Comitê Olímpico Inter-
nacional – COI e ao Comitê 
Paralímpico Internacional – 
CPI , além das modalidades 
reconhecidas pela Secreta-
ria Especial de Esportes do 

A cidade de Campina 
Grande vai ser tema de um 
programa especial do in-
fluencer digital Caio Braz, 
de Pernambuco, mas que há 
anos está radicado em São 
Paulo. Ele é uma referên-
cia em todo o país pelos te-
mas abordados em seu canal 
no YouTube e em seus per-
fis nas redes sociais. O co-
municador também é apre-
sentador do programa Bora 
Pernambucar,  disponível 
na Globo Pernambuco e no 
GloboPlay.

 A chegada do comunica-
dor durante os festejos juni-
nos é resultado de um con-
vite da Empresa Paraibana 
de Turismo (PBTur) e da Se-
cretaria de Desenvolvimen-
to Econômico de Campi-
na Grande, que ofereceram 
apoio logístico e um rotei-
ro variado para ser visita-
do durante os dois dias (27 e 
28) que vai permanecer em 
Campina Grande. A hospe-
dagem fica sob responsabi-
lidade do Hotel Village Pre-
mium.

Ruth Avelino frisou que 
a atual gestão sempre bus-
cou divulgar o Destino Pa-
raíba por meio de reporta-
gens especiais produzidas 
por jornalistas especializa-
dos em Turismo e publica-
das nos principais veícu-
los de comunicação do país 
e do exterior. Avelino dis-

se que a vinda de Caio Braz 
à Campina Grande é uma 
oportunidade de mostrar 
aos brasileiros e estrangei-
ros seguidores do influen-
cer, as particularidades do 
Maior São João do Mundo e 
as belezas de alguns dos ro-
teiros turísticos da rainha da 
Borborema, durante o perío-
do junino. 

 A Secretaria de Desen-
volvimento Econômico de 
Campina Grande elaborou 
um roteiro de visitas a mu-
seus e monumentos histó-
ricos da cidade. Nesta se-
gunda-feira (27) e terça-feira 
(28) estão previstas visitas 
aos museus de Arte Popular 
da Paraíba, conhecido como 
Museu dos Três Pandeiros, e 
o Sesi Museu Digital, além 
do Monumento Farra da Bo-
dega, que é uma obra em ta-
manho natural dos reis do 
Baião e do Ritmo.

À tarde está confirmada 
uma visita a Casa de Cum-
pade, que é uma oportuni-
dade de conhecer e passear 
pela zona rural de Campina 
Grande e entrevistar o chefe 
de cozinha e artista popular 
Cumpade João. Outra para-
da obrigatória é uma visita 
a Vila do Artesão. A noite 
Caio Braz vai dar uma vol-
ta no Parque do Povo para 
conhecer a infraestrutura 
do evento.

Caio Braz divulga atrações do São João de CG
digital influencer

Interessados na bolsa devem se dirigir ao Espaço Cultural José Lins do Rêgo, em João Pessoa, para entregar os documentos

Ministério da Cidadania.
“O Bolsa Esporte é 

uma realidade que visa 
melhorar o dia a dia do 
atleta, técnico e para-atle-
ta da Paraíba. Serão qua-
se três milhões de inves-
timento e agora, com a 

alteração na Lei que per-
mitirá aqueles que rece-
bem o benefício federal, 
possam ter direito ao nos-
so aqui” disse Antônio 
Meira, membro da Co-
missão do Bolsa Esporte.

O programa é dividi-

do nas modalidades Bolsa 
Nacional, Bolsa Interna-
cional, Bolsa Estudantil, 
Bolsa Representativida-
de de Bolsa Institucional, 
que são aquelas escolhi-
das por cada federação 
esportiva. A portaria com 

os detalhes dos procedi-
mentos para inscrição e 
critérios para concessão 
do Bolsa Esporte pode ser 
conferida no link https://
auniao.pb.gov.br/servi-
cos/doe/2022/junho/dia-
rio-oficial-21-06-2022.pdf.

n 

O interessado 
deve fazer o 
download da ficha 
de inscrição pelo 
link da Secretaria 
de Estado da 
Juventude, Esporte 
e Lazer (Sejel) no 
portal

Parque do Povo 
Terça-feira,  28/06 (Véspera de São Pedro)

n Limão com Mel  n Lipe Lucena
n Forró D2   n Forrozão das Antigas

Programação

O diretor de Pesquisas do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), Ci-
mar Azeredo, afirmou ontem 
que o orçamento do Censo 
2022 terá que passar por re-
composição. De acordo com 
Azeredo, o avanço da infla-
ção provocou impacto em in-
sumos e equipamentos que 
são usados na realização das 
entrevistas. Em 2019, o custo 
da pesquisa nacional foi esti-
mado em R$ 2,3 bilhões. De-
pois disso, os valores sofre-
ram reajustes consideráveis.

Conforme adiantou, o 
IBGE já sabe que, entre os 
gastos que vão extrapolar os 
valores definidos atualmen-
te, estão o preço da gasolina e 
dos aluguéis de automóveis e 
aeronaves, necessários para o 
trabalho de campo. Azevedo 
citou o alto consumo de ga-
solina, o aluguel de carros e 
aeronaves, usadas sobretudo 
para sobrevoar áreas da Re-
gião Norte, que tiveram au-
mentos muito expressivos.

“São coisas que, umas a 
gente vai conseguir contor-
nar e outras, não. E aí, não 
contornando, a gente vai ter 
que tentar recompor isso”, 
afirmou Azevedo no primei-
ro dia do Seminário do Cen-
so 2022 para Jornalistas, rea-
lizado pelo IBGE.

Segundo o diretor de Pes-
quisas do IBGE, o assunto 
está encaminhado com o 
Ministério da Economia. “Já 
temos uma sinalização po-
sitiva do Ministério da Eco-
nomia. Na época, o secretá-
rio responsável pelo IBGE 
era o Esteves [secretário es-
pecial do Tesouro e Orça-
mento, Esteves Colnago]. E, 
em um seminário técnico 
[em dezembro de 2021] ele 

colocou isso para o IBGE, de 
que era esperado o proces-
so de complementação do 
orçamento para realização 
do censo e chegou até a afir-
mar que, uma vez começado 
o censo, ele vai terminar. Isso 
foi muito importante.”

Azevedo acrescentou 
que, em dezembro, já se 
apresentava a preocupação 
da influência dos aumentos 
em decorrência da inflação 
no orçamento.

Ele informou que o IBGE 
vai enviar ao Ministério da 
Economia a proposta de re-
composição e que “está bas-
tante tranquilo com isso”, 
por ter recebido sinal ver-
de do Ministério da Econo-
mia. O IBGE ainda não tem 
o valor necessário para a re-
composição, porque já fo-
ram feitos alguns ajustes na 
operação do censo que está 
usando mais tecnologia e 
treinamentos que puderam 
ser feitos a distância, o que 
reduziu custos, acrescentou.

Em resposta à Agência 
Brasil, o Ministério da Eco-
nomia informou que a Se-
cretaria de Orçamento Fe-
deral só se manifesta sobre 
“créditos orçamentários cuja 
proposta já esteja formali-
zada e seus efeitos tornados 
públicos”.

Seleção
Cimar Azeredo admi-

tiu que o atraso para a rea-
lização do censo em 2020 e 
em 2021, com consequente o 
adiamento de dois concur-
sos consecutivos, provocou 
problemas na contratação 
de recenseadores e causou 
desânimo e descrédito en-
tre os interessados em par-
ticipar do trabalho, pois te-
riam que pagar de novo a 
taxa de inscrição.

IBGE precisará recompor 
o orçamento para 2022

censo comprometido

Visitantes de vários esta-
dos do país viajam centenas 
de quilômetros para conhe-
cer a festa, que está na dé-
cima edição, e se encantam 
com o espetáculo

Atraindo turistas que 
chegam de norte a sul do 
país, o Arraiá de Cumpa-
de, em sua 10ª edição, tem 
chamado a atenção dos vi-
sitantes por proporcionar 

uma experiência autêntica 
das festas juninas. O evento, 
que acontece no distrito de 
Galante, em Campina Gran-
de, faz até mesmo quem jura 
não gostar de forró passar o 

dia inteiro dançando, conta-
giado pelo ritmo e pelas tra-
dições cultivadas na Fazen-
da Olho D’Água, onde foi 
construída a vila cenográfi-
ca do Arraiá.

Autêntica experiência junina atrai turistas à PB
arraiá de cumpade

Foto:Reprodução/Instagram

Foto: Secom/PB

Cristina Indio do Brasil 

Agência Brasil

No Instagram, Caio Braz destacou alguns pontos turísticos de CG
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O Campinense retorna hoje aos 
trabalhos, depois de uma longa via-
gem a Porto Alegre, onde enfren-
tou, no último domingo, o São José. 
A equipe perdeu para o time local 
por 2 a 1 e entrou na zona de rebai-
xamento. A Raposa agora está na 
17a posição com apenas 12 pontos 
e precisa reagir para fugir do Z4. 
O próximo jogo está previsto para  
domingo, às 18h, contra o Botafogo 
de Ribeirão Preto, no Amigão, em 
Campina Grande, já que a direto-
ria do clube se manifestou contrá-
ria a qualquer adiamento sugerido 
pelo Ministério Público da Paraíba, 
inclusive, ameaçando entrar com 
uma ação no STJD. O time paulis-
ta vem de uma vitória por 1 a 0 so-
bre o Manaus e está na décima po-
sição, com 17 pontos.

Apesar de estar na zona de re-
baixamento, o Campinense tem 
muita chance de recuperação, já que 
terá ainda sete jogos a disputar, sen-
do quatro dentro de casa (Botafo-

go-SP, Ferroviário-CE, Paysandu-
PA e Volta Redonda-RJ) e três fora 
(Figueirense-SC, Altos-PI e Flores-
ta-CE).

O sinal de alerta está ligado no 
clube, e o torcedor tem receio de que 
se repita o que aconteceu em 2011, 
quando o clube foi rebaixado para 
a Série D. Naquele ano, a Raposa 
terminou na 17a posição, com nove 
pontos em oito jogos.

O técnico Ranielle Ribeiro con-
siderou normal a derrota para o 
São José e acredita que o clube vai 
dar a volta por cima e permanecer 
na Série C.

“Acho que a vitória do São José 
foi justa, porque foi a equipe que 
buscou mais o resultado. Eu já ti-
nha dito antes da partida, que era 
muito difícil jogar no Estádio Fran-
cisco Novelletto, porque o gramado 
é sintético, totalmente fora dos pa-
drões normais. Nós não pudemos 
fazer um jogo de construção e jo-
gamos apenas com ligação direta. 
O adversário já é acostumado a jo-
gar desta forma. Mas agora, vamos 
jogar em casa e temos totais condi-

ções de começarmos a reverter esta 
situação e permanecer na Série C”, 
disse o treinador.

Botafogo
O elenco do Botafogo se reapre-

sentou, ontem de manhã para dar 
início aos trabalhos visando o jogo 
contra o Brasil, no próximo domin-
go, às 11h, no Estádio Bento Freitas, 
em Pelotas. O Belo deveria ter joga-
do no domingo, contra o Mirassol, 
no Almeidão, mas a partida acabou 
sendo adiada para o dia 3 de agosto, 
em atendimento a uma recomenda-
ção do Ministério Público da Paraí-
ba. O MPPB alegou que por causa 
dos festejos juninos em todo o esta-
do, a segurança para a partida esta-
va comprometida.

Nesta terça-feira, a equipe vai 
treinar nos dois expedientes. Ama-
nhã e quinta-feira, o treino será ape-
nas no período da tarde. Na sexta-
feira, a equipe embarca para o Rio 
Grande do Sul. Com o adiamento 
da partida contra o líder Mirassol, 
o técnico Itamar Shülle, que assu-
miu o time na última quinta-feira, 

ganhou mais uns dias para conhe-
cer melhor o elenco e começar a im-
plementar a sua filosofia de jogo. 

“Não resta dúvida, que este 
adiamento foi bom para o nosso 
trabalho, porque agora eu ganhei 
mais tempo para conhecer melhor 
o potencial de cada jogador e prin-
cipalmente onde e como eles po-
dem render mais. Eu já treinei al-
guns deles e outros eu conheço de 
jogar contra e isso facilita muito”, 
disse Itamar.

Mesmo não estando dirigindo 
nenhum clube da Série C, o técni-
co Itamar garantiu que está acom-
panhando bem a competição e que 
inclusive já tinha visto o Botafo-

go jogando, por isso conhece bem 
a equipe e alguns adversários. Ele 
acha que o elenco do Belo é muito 
bom e se for preciso alguns refor-
ços, vai trabalhar junto com a dire-
toria para conseguir alguns atletas 
necessários.

“Estava em Santa Catarina e vi 
alguns jogos do Figueirense. Tam-
bém vou muito a Erechim e vi al-
guns jogos do Ypiranga. Também 
acompanhei uns jogos do Botafo-
go pela televisão. É uma competi-
ção muito disputada, mas viemos 
para o Botafogo com muita alegria 
e esperamos conquistar o acesso, 
que por muito pouco não conquis-
tamos em 2016”, afirmou.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Campeão paraibano segue em situação altamente delicada na Série C do Brasileiro, após 12 rodadas realizadas

Raposa tem sete jogos para escapar
zona de rebaixamento
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Sousa volta a vencer e fica mais perto da classificação
brasileiro da série d

O Sousa caminha em passos 
largos para garantir a sua classi-
ficação para a próxima fase da Sé-
rie D. Após a vitória na rodada do 
final de semana sobre o Crato, por 
1 a 0, no Ceará, o Dinossauro che-
gou a 20 pontos e se consolidou na 
segunda posição na tabela de clas-
sificação, a quatro pontos do líder 
Retrô de Pernambuco.

O próximo adversário do Sousa 
será o São Paulo Crystal, de Cruz 
do Espírito Santo, no próximo do-
mingo, às 16h, no Estádio Marizão, 
em Sousa. Esta partida poderá ser 
adiada pela CBF, em atendimen-
to a uma recomendação do MPPB, 
para só realizar partidas de futebol 
no estado, após o dia 3 de julho, por 
causa dos festejos juninos. O presi-

dente do Sousa, Aldeone Abrantes, 
não vê motivos para o adiamen-
to, porque, segundo ele, Sousa não 
terá nenhum evento junino na data. 

Caso o Sousa vença o São Paulo 
Crystal, o time sertanejo vai dar um 
passo decisivo para a classificação, 
ao mesmo tempo que irá deixar o 
outro time paraibano em uma situa-
ção difícil, podendo ser eliminado 
por antecipação, já que só se classi-
ficam quatro equipes para a próxi-
ma fase e o time de Cruz do Espíri-
to Santo está na sexta posição, com 
apenas 12 pontos. O último time na 
zona de classificação é o América, 
que já tem 17 pontos. 

Após 11 rodadas, o Sousa alcan-
çou seis vitórias, dois empates e 
três derrotas. Com 20 pontos e mais 
três jogos pela frente, o Dinossau-
ro ainda não está classificado, por-
que pode ser alcançado ainda pelo 

Afogados, que está em quinto lu-
gar com 15 pontos, e o próprio São 
Paulo Crystal, com 12. Ambos, as-
sim como o Sousa, ainda têm nove 
pontos a disputar.

Após a vitória contra o Crato, o 
técnico Tardelli Abrantes se mos-
trou mais confiante na classifica-
ção, desde que o time mantenha o 
ritmo que vem apresentando nos 
últimos jogos.

“Nós sabíamos que teríamos 
muita dificuldade no Ceará, como 
tivemos, porque o campo não nos 
ajudou, era muito ruim. Mas gra-
ças a Deus, o time estava focado 
no jogo e conseguimos um gol 
no final, que nos deu os três pon-
tos, muito importantes. O que não 
pode faltar ao Sousa, nesta reta fi-
nal, é a vontade de vitória, é a gar-
ra, é a briga pelo resultado”, disse 
o treinador do Dino.

Festa no vestiário após a vitória de 1 a 0 sobre o 
Crato, do Ceará, que deixou o time do Sousa mais 

próximo de disputar a segunda fase

Foto: Reprodução/Instagram

Diante do 
São José/RS, 
no último 
domingo, o 
Campinense 
acumulou a sua 
sexta derrota 
no Brasileiro 
da Série C e 
se complicou 
ainda mais 
na tabela de 
classificação

Erramos
n Na edição da última sexta-feira, na página 8,  
informamos, de forma equivocada, que o jogo do Botafogo 
contra o Mirassol tinha sido adiado do último dia 26 para o 
dia 13 de julho. Na verdade, esta foi a data sugerida pelo 
Belo, mas a CBF marcou a partida para o dia 3 de agosto, 
uma quarta-feira, às 21h30, no Almeidão. 
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   Marques

ivo_esportes@yahoo.com.br

Não é de hoje que os torcedores e parte 
da imprensa acham estranho que 
determinados jogadores são privilegiados 

e outros injustiçados nas convocações da 
Seleção Brasileira. Não resta dúvidas que pelo 
poderio econômico dos clubes europeus, os 
nossos melhores jogadores sempre acabam 
sendo contratados pelos clubes europeus. Mas 
há algumas exceções que ainda jogam no 
Brasil. Uns não se adaptaram ao futebol lá fora 
e retornaram, outros nem foram porque quando 
cresceram já não eram mais tão jovens como 
desejam os clubes do velho continente.

A gente sabe que nos bastidores do futebol 
acontecem muitas coisas e os compromissos 
com determinadas empresas patrocinadoras 
de clubes e jogadores são grandes, e isso vem 
influindo nos últimos anos, na convocação de 
alguns jogadores. É comum ver alguns atletas 
que não atravessam uma boa fase nos seus 
clubes europeus, na reserva, sem ritmo de jogo, 
serem convocados para a Seleção Brasileira, 
enquanto alguns atletas aqui no Brasil estão 
voando. E aí fica a pergunta no ar: Por que 
fulano não é convocado? Será que é porque 
atua no Brasil e não na Europa?

Essa pergunta eu faço em relação ao 
paraibano Hulk, indiscutivelmente o atacante 
brasileiro que apresenta o melhor futebol, não 
só no Brasil, mas também entre os que atuam 
fora do país. Mesmo sendo um veterano, o atleta 
do Atlético-MG esbanja energia e talento, que o 
fazem um jogador completamente diferenciado 
e disciplinado taticamente. A cada jogo que 
assisto do atacante, eu fico ainda mais com 
a certeza de que nem mesmo o Neymar está 
jogando tanta bola como o Hulk no momento. 

Gostaria muito de saber se isto é uma 
questão pessoal do técnico Tite com o atleta, 
porque tanto ele como toda a comissão 
técnica estão assistindo aos jogos do Atlético 
e acompanhando a performance arrasadora 
do jogador. Ainda há tempo para reparar esta 
injustiça. Temos que levar os que estiverem 
melhores neste período. Não adianta ter apenas 
nome e não atravessar um grande momento. 
Nome não ganha mais jogo, nem campeonato. 

O futebol hoje em dia é jogado com e sem 
a bola exigindo muito dos atletas e é preciso 
levar para o Qatar, não apenas os melhores, 
mas principalmente aqueles que estão melhores 
no período, ou corremos o risco de mais uma 
vez voltar mais cedo para casa e sem o hexa 
desejado.

Itamar no Belo
A estreia do novo técnico do Botafogo, 

Itamar Schülle, deveria ter sido no domingo, 
contra o Mirassol, mas a CBF atendeu uma 
recomendação do Ministério Público para adiar 
a partida, por causa dos festejos juninos no 
nosso Estado, que prejudicariam o esquema 
de segurança para as partidas. Muita gente 
não concordou, inclusive eu, porque os jogos 
programados para o final de semana não 
exigiam um grande aparato policial. 

Bom, diante do fato, o novo treinador do 
Botafogo teve a sua estreia adiada para o 
próximo final de semana, quando o clube vai até 
Pelotas-RS, para enfrentar o Brasil. É claro que o 
treinador recebeu de bom agrado o adiamento 
da partida contra o Mirassol, afinal, ele chegou 
na semana passada e com poucos treinos já iria 
encarar o líder da Série C, uma pedreira. 

Com o adiamento, ele teve mais tempo 
para conhecer todos os atletas do elenco 
botafoguense e também para implantar 
a sua filosofia de trabalho. Além do mais, 
vai enfrentar um adversário teoricamente 
mais fraco, mesmo jogando dentro de casa. 
Competente, conhecendo bem a realidade do 
clube e alguns jogadores do elenco, Itamar 
tem tudo para fazer uma grande campanha e 
levar o clube à Série B. Acho que foi uma boa 
escolha da diretoria, para substituir Gerson 
Gusmão, que foi para o Remo de Belém-PA.

Por que Hulk não 
é convocado?

Paraibano, que joga ao lado do carioca Evandro, ganha medalha de prata no Top 8 realizado em Vila Velha/ES

Álvaro Filho volta ao pódio no circuito
Vôlei de praia

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

A dupla de vôlei de praial 
formada pelo paraibano Ál-
varo Filho e pelo carioca 
Evandro, conquistou meda-
lha de prata no Top 8 da sex-
ta etapa do Circuito Brasilei-
ro de Vôlei de Praia realizado 
em Vila Velha, Espírito San-
to, no último domingo, 26. 
Bruno Schmidt/Saymon e 
Bárbara Seixas/Carol Sol-
berg conquistaram o título 
e além da premiação em di-
nheiro e de 1.600 pontos no 
ranking, recebem da Con-
federação Brasileira de Vo-

leibol (CBV) o custeio de 
passagem, hospedagem, 
transporte e alimentação 
para disputar etapa do Cir-
cuito Mundial. Já a sétima 
etapa do Circuito Brasileiro, 
com disputa do Aberto e do 
Top 8, será em Campo Gran-
de (MS), de 27 a 31 de julho. 
Álvaro Filho e Evandro, 
que jogam juntos há cer-
ca de nove meses, perde-
ram no tie-break pelo pla-
car de 9/21, 21/17 e 15/10. 
Em uma rede social, o pa-
raibano postou fotos no pó-
dio usando um chapéu de 
couro, típico do artesana-
to local. Ao lado do parcei-

ro Evandro, o atleta come-
morou. “Sempre bom voltar 
ao pódio. Vamos pra mais”.  
O treinador da dupla, Ri-
cardo Santos, comemorou 
a prata em meio à rotina in-
tensa de treinos e competi-
ções. “Esse pódio veio em 
um momento de crescimen-
to do time e voltar a jogar a 
final é sempre especial. Es-
tamos nos adaptando nes-
se momento até porque já 
estamos no meio da tempo-
rada do circuito mundial. Já 
treinamos no Rio, Roma e 
em João Pessoa, e agora es-
tamos fazendo nosso pla-
nejamento para o futuro”. 

O presidente da Federação 
Paraibana de Voleibol, Car-
los Fernandes (Cascata) falou 
sobre mais essa conquista da 
dupla, que atualmente treina 
no Rio de Janeiro. “Um jogo 
extremamente disputado, 
vencido em detalhes e mais 
uma vez temos um paraiba-
no no pódio. Para a dupla, 
que está se ajustando, esse 
pódio conferiu uma grande 
força”. O entrevistado desta-
cou ainda a participação de 
um outro conterrâneo em 
quadra. “A satisfação de ter 
uma final apitada por um ár-
bitro internacional que é da 
Paraíba, o Esdras Oliveira”.

A delegação paraibana de 
judô segue participando dos 
grandes eventos da modalida-
de pelo país. Depois de disputar 
o Brasileiro Sub-18, a equipe se 
prepara para os próximos desa-
fios. Serão mais dois campeona-
tos nacionais, além dos Jogos Es-
colares da Juventude, marcados 
para o mês de setembro, na cida-
de de Aracaju, em Sergipe, e os 
Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 
que acontecem em novembro, no 
Rio de Janeiro.

No Campeonato Brasileiro 
Sub-18 de Judô, a judoca Maria 
Eduarda Moisés encerrou a par-
ticipação na 5a colocação. O even-
to, que aconteceu no último sá-
bado, 25, em Vitória, no Espírito 
Santo, reuniu mais de 300 atle-
tas de todo Brasil. A delegação 
paraibana participou com cinco 
atletas: Allan Pedro (-60kg), Ga-
briel Dantas (-73kg), Igor Mikael 
(+90kg), Maria Eduarda Moisés 
(-63kg) e Ana Karoline (+70kg). 

Allan Pedro e Igor Mikael 
venceram os primeiros comba-
tes e perderam nas quartas de 
final. Já na repescagem os judo-
cas sofreram mais uma derro-

ta,, garantindo a nona colocação. 
“Maria Eduarda venceu os pri-
meiros combates, com destaque 
para a segunda luta  que durou 
25 minutos. Em seguida perdeu 
para uma oponente paulista. Na 
repescagem venceu suas duas 
lutas, perdendo na disputa do 
bronze para a atleta do Minas Tê-
nis Clube”, detalhou  João Neto, 
técnico e coordenador da Seleção 
Paraibana de Judô.

Para João Neto, o desgaste fí-
sico tem relação direta com o re-
sultado da atleta, que costuma 
medalhar em grandes eventos. 
“Infelizmente ela teve um sor-
teio de chave muito desfavorá-
vel, lutando com grandes atletas 
já nos primeiros combates. Deta-
lhe que após uma luta de 25 mi-
nutos ela descansou quatro mi-
nutos pra encarar outro combate. 
Então o desgaste e a falta de des-
canso entre a segunda e a tercei-
ra luta podem ter prejudicado 
ela no andamento da competi-
ção”, pondera. O técnico lembra 
ainda que a atleta mineira que ti-
rou a medalha de bronze da Pa-
raíba, já era conhecida da parai-
bana. “Foi derrotada por Maria 
Eduarda meses atrás. Alto ren-
dimento é isso, às vezes peque-
nos detalhes fazem a diferença”.

Maria Eduarda terminou na quarta colocação no 
Brasileiro Sub-18. Ela é treinada por João Neto

Judô paraibano se prepara visando
novos desafios em torneios nacionais

após o sub-18

Foto: Matheus Vidal/Inovafoto/CBV

Álvaro Filho (E) e Evandro comemoram a medalha de prata conquistada no último domingo pelo Circuito Brasileiro de Vôlei
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Semana agitada para o
GP da Inglaterra de F-1

No próximo domingo vai acontecer a 10a etapa 
do Mundial de Fórmula-1 no circuito de Silversto-
ne, na Inglaterra, e a equipe com maior expecta-
tiva para a prova é a Mercedes, que fará novas 
atualizações no seu carro, esperando estar mais 
próxima dos carros da Red Bull e da Ferrari que 
têm dominado até a gora o campeonato. Lewis 
Hamilton venceu no ano passado e se mostra 
ansioso para ver uma Mercedes mais competi-
tiva. A semana vai ser de muita movimentação 
nos bastidores porque a Federação Internacional 
de Automobilismo já sinalizou com mudança no 
regulamento por conta das reclamações de pilo-
tos sobre o efeito solo dos carros, mas Red Bull 
e Ferrari mostram-se contrárias a qualquer tipo 
de mudança, principalmente a equipe austríaca 
que lidera o Mundial de Pilotos e de Construto-
res. Os treinos para o GP da Inglaterra começam 
na próxima sexta-feira.

Curtas
Paraibano Pezão perde a
sua nona luta consecutiva

O lutador paraibano Antônio Pezão não vive 
uma boa fase no UFC e tem acumulado derrotas. 
Representante brasileiro nos pesados - até 120,2 
quilos - e ex-desafiante ao cinturão, Pezão foi 
nocauteado brutalmente por Oleg Popov no “MMA 
Séries 53”, no segundo round, e sofreu a sua nona 
derrota seguida, sendo sete no MMA, uma no 
“boxe sem luvas” e outra no kickboxing. O último 
duelo aconteceu na sexta-feira da passada, dia 
24, em Moscou, na Rússia. No segundo assalto, 
Pezão tentava entrar na distância de Popov e, 
controlando o centro do cage, ele fez a primeira 
aproximação. Porém, para sua surpresa, o 
paraibano acabou contragolpeado de esquerda 
e já caiu apagado no cage, com 15 segundos. Ele 
ficou com o olho direito completamente inchado

Ana Marcela é bicampeã
nos 5 km em Budapeste

Eleita a maior atleta feminina do Brasil, Ana Mar-
cela Cunha não para de obter triunfos na consagra-
da carreira. Ontem, a nadadora confirmou a boa 
fase ao garantir o bicampeonato mundial dos 5 km 
de águas abertas ao bater em primeiro em Buda-
peste. Pela quinta vez seguida, ela sobe no pódio 
do Mundial na categoria.

Depois de levar o bronze três vezes seguidas, no 
Canadá (2010), Espanha (2013) e Budapeste (2017), 
ele subiu no topo do pódio pela primeira vez na Co-
reia do Sul, há três anos. Agora, dominante, repete 
a dose na Hungria, superando a francesa Angelie 
Murer, em 2o, e a italiana Giulia Gabbriellishi, em 
3o. Ana Marcela completou a prova dos cinco quilô-
metros com 57m52s9, enquanto a também brasilei-
ra Viviane Jungblut, bateu com 58m00s5, terminando 
na sexta posição.Ana Marcela nadou forte e o tem-
po todo entra às primeiras colocadas. 

FPF reúne os clubes para
definir a Segunda Divisão

A Federação Paraibana de Futebol vai reu-
nir nesta terça-feira, a partir das 15h, em sua 
sede, os dirigentes de clubes interessados em 
participar da Segunda Divisão do Campeonato 
Paraibano de Profissionais. A expectativa é que 
tudo se resolva na discussão com os dirigentes 
de clubes, definindo as regras da competição, 
número de participantes e até mesmo a tabela. 
Paraíba, da cidade de Itaporanga, e Spartax, de 
João Pessoa são as novidades, já que vieram da 
Terceira Divisão. O Esporte de Patos, que não 
participou da Segundona de 2021 caiu para a 
última divisão do futebol paraibano. Confiança, 
de Sapé; Desportiva Guarabira, de Guarabira: 
Femar, de João Pessoa; Serrano, de Campina 
Grande; Queimadense, de Queimadas; Sabugy, 
de Santa Luzia; e Picuiense, de Picuí, são equi-
pes com direito a participar da competição, além 
da Perilima, de Campina Grande, equipe que 
foi rebaixada da primeira divisão no ano passa-
do. A reunião será comandada pela presidente 
Michele Ramalho.

Jogo mais complicado é o do Corinthians, que pega o Boca Juniors na Arena Neo Química, a partir das 21h30

Três clubes brasileiros estreiam hoje
oitavas da libertadores

Os clubes brasileiros, 
envolvidos nas disputas 
da Copa Sul-Americana 
e Copa Libertadores, vão 
dar uma pausa na compe-
tição nacional para inicia-
rem as disputas das oita-
vas de final dos torneios 
sul-americanos. E quem 
entra em campo primeiro 
é o Atlético Mineiro, do pa-
raibano Hulk, jogador que 
faz  uma temporada bri-
lhante, a exemplo do ano 
passado, mas ainda não 
conseguiu convencer o téc-
nico Tite a chamá-lo para 
desfrutar de seu bom fu-
tebol na seleção. 

O  Galo entra em campo a 
partir das 19h15, no Estádio 
George Capwell, na Colôm-
bia, diante do Emelec. O jogo 
de volta será na terça, dia 5 de 
julho, no Mineirão. A equipe 
mineira faz uma boa campa-
nha no Brasileirão. onde ocu-
pa a quinta posição com 24 
pontos, cinco a menos que o 
líder Palmeiras e estreou bem 
na Copa do Brasil, também 
nas oitavas de final, quando 
venceu o Flamengo por 2 a 1. 
Outro Athletico, o do Paraná, 
também joga hoje pelas oita-
vas de final da Copa Liber-
tadores e em seus domínios 
diante do Libertad, do Para-

guai, às 21h30, na Arena da 
Baixada. A volta será no dia  
5 de julho. 

O Furacão é o terceiro co-
locado no Brasileirão com 24 
pontos. O terceiro e último 
time brasileiro a entrar em 
campo, hoje, às 21h30, é o 
Corinthians, na Arena Neo 
Química, diante do Boca Ju-
niors. Vice-líder do Brasilei-
rão, com 26 pontos, a equipe 
comandada por Vítor Pereira 
terá pela frente o adversário 
mais complicado das oitavas 
de final, não só pela tradição, 
mas pela forte camisa dian-
te dos tantos títulos sul-ame-
ricanos conquistados. O jogo 

de volta será no dia 5 de ju-
lho, no caldeirão da Bombo-
nera. Os outros clubes brasi-
leiros na disputa, Flamengo e 
Palmeiras,  só estreiam ama-
nhã, enquanto o Fortaleza, na 
quinta-feira

Copa Sul-Americana
Mais um time brasileiro 

entra em campo, hoje, mas 
pela Copa Sul-Americana. o 
Internacional vai até Santia-
go enfrentar o Colo-Colo, no 
estádio Carlos de Apoquin-
do, às 21h30. O Colorado faz 
boa campanha no Brasileirão 
e ocupa a quarta posição com 
24 pontos.

Foto: Ivan Storti/Santos FC

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A Seleção Feminina se-
gue a todo vapor a prepara-
ção para o duelo diante da 
Suécia. Ontem, a técnica Pia 
Sundhage comandou o últi-
mo treino antes do jogo des-
ta terça-feira (28) diante das 
donas da casa, às 13h30 (ho-
rária de Brasília). Este será 
o último amistoso antes da 
disputa da Conmebol Copa 
América Feminina. 

As duas seleções voltam 
a se enfrentar seis anos após 
a semifinal dos Jogos Olím-

picos do Rio 2016. No últi-
mo encontro, as suecas que 
contavam com Pia Sundha-
ge no comando, eliminaram 
o Brasil e se classificaram 
para a final da competição. 
Entre as remanescentes do 
grupo, está a zagueira Ra-
faelle. A defensora projetou 
o reencontro e avaliou sobre 
os aprendizados que a equi-
pe tirou após a derrota dian-
te da Dinamarca.

“Temos que aproveitar 
que estamos tendo mais 

uma chance de se prepa-
rar para a Copa América. 
Sei que será um jogo mui-
to difícil, vamos aproveitar 
essa oportunidade e melho-
rar para o confronto contra 
a Suécia. Sabemos que a Di-
namarca e a Suécia são duas 
escolas parecidas, assim, a 
marcação vai ser dura, te-
mos que aproveitar as opor-
tunidades e tentar não to-
mar gols, que será o mais 
importante”, destacou. 

Para Duda Santos será 

uma novidade enfrentar a 
Suécia. A meia destacou que 
apesar da derrota para a Di-
namarca, por 2 a 1, o grupo 
está confiante em fazer um 
bom jogo contra as donas da 
casa. “Vejo uma preparação 
muito alegre, estamos vin-
do de um jogo que não foi 
muito bom pra nós, mas já 
esquecemos, deixamos no 
passado. Temos que fazer 
uma boa preparação para 
enfrentar a forte equipe da 
Suécia”, finalizou.

seleção feminina

Brasil faz amistoso contra a Suécia

A equipe feminina do Brasil faz o seu segundo amistoso pela Europa, hoje, diante da Suécia; no primeiro, perdeu para a Dinamarca

Depois de empatar sem gols com o Santos, no sábado passado, o Corinthians volta suas atenções para o jogo contra o Boca Juniors
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Obituário Adelman Simão
23/6/2022 – Aos 35 anos, na PB-
386, em Conceição (PB), no Sertão, 
de acidente com motocicleta. Ele 
perdeu o controle do veículo que 
colidiu com um carro.

Kaíque
21/6/2022 – Na BR-412, entre os 
municípios de Monteiro e Sumé, no 
Cariri da Paraíba. Morreu após uma 
colisão entre uma ambulância e 
dois veículos. Outras duas pessoas 
tiveram ferimentos leves.

Gabriel Cavalcante de Oliveira
23/6/2022 – Aos 33 anos, na PB-323, 
no Sítio Sossego, na zona rural de 
Brejo dos Santos (PB), em acidente 
com motocicleta. Vendedor foi 
encontrado morto no dia 24 depois 
de ficar desaparecido por um dia. 
Morava em Catolé do Rocha (PB).

Aforismo
“Quem pode morrer 

honradamente deve morrer;/ 

Porque, para continuar nesta 

vida triste,/ Chega-se ao 

mesmo tempo à morte e à 

vergonha/ Com frequência 

e facilidade.”

Matteo Boiardo
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Estudo publicado na últi-
ma semana, no periódico cien-
tífico Cureus Journal of Medi-
cal Science, trouxe importantes 
achados sobre este, que é um 
dos tumores com maiores ta-
xas de mortalidade em todo o 
mundo. Isso acontece pelo fato 
de, em geral, apresentar com-
portamento agressivo e, ain-
da assim, não provocar sinto-
mas nos estágios iniciais. Com 
o diagnóstico realizado tardia-
mente, as chances de cura fi-
cam cada vez menores.

O estudo avaliou a asso-
ciação de medicamentos co-
muns e o risco de câncer de 
pâncreas. O uso profilático 
de aspirina, metformina, be-
tabloqueadores e estatinas, 
bem como a terapia combina-

da de aspirina e metformina, 
revelaram capacidade de di-
minuir o risco.

Há fatores de risco evitá-
veis já conhecidos associa-
dos ao aumento da incidência 
de câncer, como o tabagismo, 
obesidade e o consumo ex-
cessivo de álcool, destacam 
os pesquisadores. Agora, com 
esses resultados, eles sugerem 
que haja um esforço em refor-
çar os estudos sobre os efeitos 
farmacológicos ligados ao re-
tardo do início do carcinoma 
ou em sua prevenção.

Essa é a conclusão após 
verificar que a associação en-
tre os benefícios associados a 
medicamentos simples, bem 
como a partir da combinação 
deles, pode acarretar em re-
dução do risco de câncer, com 
resultados animadores.

Os pesquisadores desta-
cam, no entanto, que nenhum 
desses medicamentos deve 
ser tomado sem a indicação 
médica, sobretudo com o ob-
jetivo de prevenção ou tra-
tamento de um câncer. Em 
todas essas situações, deve ha-
ver acompanhamento de um 
médico especialista.

No Brasil, o câncer de pân-
creas representa 2% de todos 
os casos de câncer diagnosti-
cados, e 4% do total de mor-
tes pela doença. O diagnóstico 
acontece, sobretudo, após os 
40 anos de idade, sendo mais 
incidente entre 80 e 85 anos.

Considerando o mau prog-
nóstico do câncer de pâncreas, 
mesmo com todos os recur-
sos e tratamentos disponíveis 
atualmente, os pesquisadores 
consideram que os resultados 

do estudo devam ser conside-
rados e, com base neles, novos 
estudos devam ser realizados 
em busca de terapias para re-
tardar o desenvolvimento do 
câncer de pâncreas.

No Brasil, os registros 
mais recentes do Instituto Na-
cional de Câncer (Inca) são de 
2020, com 11.893 mortes. Nos 
Estados Unidos, em 2021, fo-
ram diagnosticados para mais 
de 60 mil novos casos, e regis-
tradas mais de 48 mil mortes. 
As estatísticas também reve-
lam, tanto lá quanto aqui, que 
os números são crescentes.

Detecção precoce deficien-
te e prognóstico fatal são os 
principais motivos para que 
os estudos nessa área este-
jam focados na prevenção do 
desenvolvimento desse tipo 
de câncer.

Prevenção e tratamento
O adenocarcinoma pan-

creático é um dos cânceres 
mais letais. Segundo o médi-
co Arnaldo Urbano Ruiz, ci-
rurgião-geral e oncológico, 
o câncer de pâncreas em ge-
ral é bastante agressivo e não 
apresenta sintomas em sua 
fase inicial.

“O diagnóstico costuma 
ser tardio, já com a doença 
em estágio bastante avança-
do. Quando se disseminam 
para o peritônio, geralmen-
te podemos indicar Pipac 
para paliar a ascite”, expli-
ca Arnaldo, citando o spray 
de quimioterápicos, aplicado 
por laparoscopia, com o ob-
jetivo de penetrar mais pro-
fundamente nos tecidos, po-
tencializando os efeitos da 
quimioterapia.

No caso do câncer de pân-
creas, tendo em vista a inci-
dência crescente e prognósti-
co consistentemente ruim, a 
prevenção é um dos objetivos 
atuais de médicos e pesquisa-
dores para diminuir a morta-
lidade pela doença.

Existem fatores modificá-
veis bem conhecidos associa-
dos ao aumento da incidên-
cia. Alguns deles, por meio 
de simples mudanças no esti-
lo de vida, podem resultar em 
ganho em qualidade de vida, 
reduzindo as chances da in-
cidência desse e de diversos 
outros tipos de câncer, como 
é o caso da prática de ativi-
dade física, adoção de ali-
mentação equilibrada, com 
restrição de gorduras e em-
butidos, e controle do taba-
gismo e consumo do álcool.

Roberto Luna (Valdemar Farias)
26/6/2022 – Aos 92 anos, em São 
Paulo (SP), de causa não divulgada. 
Cantor paraibano era primo do 
jornalista Wellington Farias. Natural 
de Serraria (PB), ele era conhecido 
por cantar o sucesso ‘Molambo’, 
que integrou a trilha sonora da minissérie ‘Hilda 
Furacão’, exibida pela TV Globo, em 1998.Claudenice Pereira da Silva

23/6/2022 – Aos 34 anos, em 
Campina Grande (PB). Morreu 
após passar onze dias internada 
em estado grave decorrente de um 
acidente entre duas motocicletas, no 
acesso a Nova Olinda (PB), no dia 
12. Era natural de Pedra Branca (PB).

Fotos: Notícia Paraíba

Francisco de Assis
Daniel Sousa (Salsicha)
26/6/2022 – Aos 38 anos, em 
Cajazeiras (PB), vítima de 
homicídio. Morreu após sofrer um 
tiro na cabeça no sábado (25).

Paulo Antônio Gayoso 
Faustino Filho (Paulinho Chuca)
21/6/2022 – Em João Pessoa (PB), 
vítima de câncer. Empresário 
paraibano foi sepultado na quarta-
feira (22), no Parque das Acácias, 
na capital paraibana.

Foto: Polêmica Paraíba

Tarik da Silva Lima Júnior
26/6/2022 – Aos 25 anos, em 
João Pessoa (PB). Cantor estava 
internado e morreu dois dias depois 
do acidente de motocicleta em que 
sua namorada, Gabrielle Oliveira, 
havia morrido, na BR-101, em 
Bayeux (PB).

Foto: Divulgação

Cristiano Cruz Córdula
22/6/2022 – Aos 47 anos, em João 
Pessoa (PB), vítima de infarto. 
Agente de investigação da Polícia 
Civil da Paraíba, lotado na capital 
paraibana.

Foto: ClickPB

Gabriele Oliveira da Silva
24/6/2022 – Aos 22 anos, na BR-101, 
em Bayeux (PB), em acidente de 
motocicleta. Estudante universitária 
morreu quando estava na garupa 
do veículo guiado pelo namorado (o 
cantor Tarik Lima, que ficou ferido 
e morreu dois dias depois) que se envolveu em um 
acidente com um carro.

Foto: Notícia Paraíba

Maria José Ferreira
(Dudé da Barra Grande)
19/6/2022 – Em Maragogi (AL). 
Mestra de folguedos considerada 
a última detentora em Alagoas do 
conhecimento prático do Auto de 
Natal, conhecido como Lapinha. 
Professora de Pastoril, ministrava grupos de baianas.

Foto: Tribuna Hoje

Foto: Redes Sociais

Foto: Reprodução

Foto: Redes Sociais

Foto: Facebook

Foto: Reprodução

Alberto César de Sousa Formiga
22/6/2022 – Aos 39 anos, em Pombal 
(PB), assassinado. Foi morto a tiros 
por uma dupla de encapuzados 
após ser liberado de uma 
penitenciária. O crime segue sendo 
investigado pela Polícia Civil.

Foto: Portal do Litoral

José Rodrigues
23/6/2022 – Aos 56 anos, em João 
Pessoa (PB), vítima de homicídio. 
Foi morto a facadas em sua casa 
enquanto bebia com alguns amigos, 
no bairro João Paulo II.

Foto: Reprodução

Fábio Fernando de Oliveira
23/6/2022 – No Sítio Cachoeira 
dos Alves, na zona rural de 
Vieirópolis, no Sertão paraibano. 
Foi encontrado morto com marcas 
provocadas possivelmente por 
arma branca.

Foto: Reprodução

Francisco Ulindeberg
Fernando de Santana
24/6/2022 –Aos 34 anos, no Sítio 
Baixios dos Albuquerque, na zona 
rural de São João do Rio do Peixe, 
no Sertão da Paraíba, assassinado. 
Sofreu um golpe de faca-peixeira 
quando estava em um bar.

Foto: Notícia Paraíba

Francisco de Assis Medeiros
(Assis dos Correios)
24/6/2022 – Aos 66 anos, em Sousa 
(PB), de câncer. Funcionário público 
era pai de dois filhos, Edifran 
Medeiros e Elifran Medeiros, e deixa 
a viúva Edna Medeiros.

Estudo traz novidades na prevenção de um dos carcinomas mais agressivos, que não tem sintomas nos estágios iniciais

Tumor com alta taxa de mortalidade
CÂNCER DE PÂNCREAS

Da Redação

Foto: Redes Sociais

Gleycy Correia
20/6/2022 – Aos 27 anos, em Macaé 
(RJ). Ex-Miss Brasil Continentes 
Unidos em 2018 morreu após 
passar cerca de dois meses 
internada, em coma. Ela teve 
complicações depois de passar 
por uma cirurgia de amigdalite.Além do título 
de miss, era empreendedora, especialista em 
PermanentMakeUp.

Foto: Arquivo Pessoal

Paulo Diniz (Paulo Lira de Oliveira)
22/6/2022 – Aos 82 anos, em Recife 
(PE), de causas naturais. Cantor 
e compositor pernambucano de 
Pesqueira, na região do Agreste. 
Autor de músicas como ‘Pingos 
de Amor’ (1971) e ‘Bahia Comigo’. 
Nasceu em 24 de janeiro de 1940.

Foto: Divulgação

Marilu Bueno
22/6/2022 – Aos 82 anos, no Rio 
de Janeiro (RJ), por complicações 
em pós-operatório. Atriz que 
trabalhou 50 anos na televisão 
e participou de várias novelas e 
programas de sucesso.

Foto: Acervo TV Globo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. São 
José, S/N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de patrulha mecanizada para 
o Município de Alcantil – PB (trator e grade aradora), conforme convênio 910229/2021 – Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do 
dia 06 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 06 de Julho de 2022. Re-
ferência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 15 de Junho de 2022
PEDRO HENRIQUE MORAIS MIRANDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Torna sem efeito a publicação do aviso de licitação em epígrafe, publicado no Jornal A União, 

edição de 21/06/2022, página 25. 
Alcantil - PB, 27 de Junho de 2022

JOSE MENDONÇA ALVES
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Av. São José, S/N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para implantação de Sistema de Energia Solar nos prédios públicos do Município de Alcantil – PB, 
conforme Termo de Convênio n° 0177/2021 da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da 
Articulação Municipal/SEDAM/PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 13 de Julho 
de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 13 de Julho de 2022. Referência: horário 
de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das refe-
ridas normas. Informações: das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 27 de Junho de 2022
PEDRO HENRIQUE MORAIS MIRANDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as dis-

posições da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2022, que objetiva: 
Serviços de Elaboração da Base Cartográfica Digital, Capacitação Técnica e PGV para o 
município de ALGODÃO DE JANDAÍRA–PB; ADJUDICO o seu objeto a: CLEDSON LIMA 
ALMEIDA - R$ 24.900,00.

Algodão de Jandaíra - PB, 13 de Junho de 2022
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2022, que objetiva: Serviços de Elaboração 
da Base Cartográfica Digital, Capacitação Técnica e PGV para o município de ALGODÃO DE 
JANDAÍRA–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CLEDSON 
LIMA ALMEIDA - R$ 24.900,00.

Algodão de Jandaíra - PB, 20 de Junho de 2022
HUMBERTO DOS SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
AVISO RESULTADO DE JULGAMENTO

DE RECURSO ADMINISTRATIVO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220329TP00001,

TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2022
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JAN-

DAÍRA torna público o resultado do julgamento do Recurso Administrativo impetrado pela 
Empresa DUARTE MARTINS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ Nº 
42.733.975/0001-79, cujo objeto consiste na Contratação, sob o regime de empreitada Menor 
Preço Global por CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE 
MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE ALGODÃO DE JANDAÍRA. Dá análise do recurso 
à vista das normas estabelecidas no ato convocatório, como também, nos pareceres técnicos 
e jurídicos, DECIDE pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado pela empresa DUARTE 
MARTINS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ Nº 42.733.975/0001-79, 
sendo convocadas as empresas interessadas, para comparecer a nova sessão pública de 
abertura dos envelopes Proposta de Preços que será realizada no dia 30/06/2022, às 14:30 
horas, no mesmo local da primeira reunião. 

Algodão de Jandaíra, 27 de junho de 2022.
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Presidente Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Serviços de Elaboração da Base Cartográfica Digital, Capacitação Técnica e PGV 
para o município de ALGODÃO DE JANDAÍRA–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00006/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Algodão de Jandaíra: 02.020–SECRE-
TARIA DE ADMINISTRACAO 02020.04.122.1002.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. 
DE ADMINISTRACAO 3390.39.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 
Fonte: 500. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Algodão de Jandaíra e: CT Nº 00093/2022 - 22.06.22 - CLEDSON LIMA 
ALMEIDA - R$ 24.900,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00013/2022, que objetiva: Aquisição de um 
veículo tipo chassi de caminhão, novo 0 km, vendido pelo fabricante ou concessionária autorizada 
conforme Lei Federal nº 6.729/1979 e deliberação CONTRAN nº 64/2008, ano/modelo 2022/2022 
ou superior, conforme especificações, destinados a prefeitura de Arara; ADJUDICO o seu objeto a: 
UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA - R$ 516.000,00.

Arara - PB, 22 de Junho de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
HOMOLOGAÇÃO

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

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00013/2022, que objetiva: Aquisição de 
um veículo tipo chassi de caminhão, novo 0 km, vendido pelo fabricante ou concessionária au-
torizada conforme Lei Federal nº 6.729/1979 e deliberação CONTRAN nº 64/2008, ano/modelo 
2022/2022 ou superior, conforme especificações, destinados a prefeitura de Arara; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA 
- R$ 516.000,00.

Arara - PB, 27 de Junho de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00013/2022. OBJETO: Aquisição de um veículo tipo chassi de 

caminhão, novo 0 km, vendido pelo fabricante ou concessionária autorizada conforme Lei Federal 
nº 6.729/1979 e deliberação CONTRAN nº 64/2008, ano/modelo 2022/2022 ou superior, conforme 
especificações, destinados a prefeitura de Arara. 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 Servicos Ltda - CNPJ 02.323.033/0001-06. INFORMAÇÕES: na 
sede da CPL, Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 3369-1037.

Arara - PB, 28 de Junho de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00021/2022, que objetiva: Aquisições 
Parceladas de insumos Médico Injetáveis, destinados ao Hospital Municipal e aos ESF’s deste 
Município; ADJUDICO o seu objeto a: ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS E HOSPITALARES LTDA - R$ 423.045,00; DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 
CORRELATOS LTDA - R$ 630,00; DROGAFONTE LTDA - R$ 36.965,00; EMPRESA CONQUISTA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 40.580,00; 
NNMED – DISTRIBUIÇÃO, IMPORT. E EXPORTAÇÃO DE MED. LTDA – EP - R$ 83.550,00; 
PHARMAPLUS LTDA - R$ 21.030,00.

Arara - PB, 22 de Junho de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00021/2022, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de insumos Médico Injetáveis, destinados ao Hospital Municipal e aos ESF’s deste Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ATACAMED COMERCIO DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 423.045,00; DMC DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - R$ 630,00; DROGAFONTE LTDA - R$ 36.965,00; 
EMPRESA CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI - R$ 40.580,00; NNMED – DISTRIBUIÇÃO, IMPORT. E EXPORTAÇÃO DE MED. LTDA – 
EP - R$ 83.550,00; PHARMAPLUS LTDA - R$ 21.030,00.

Arara - PB, 27 de Junho de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00021/2022. OBJETO: Aquisições Parceladas de insumos 

Médico Injetáveis, destinados ao Hospital Municipal e aos ESF’s deste Município. NOTIFICAÇÃO: 
Convocamos as seguintes empresas 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: Atacamed Comercio de Produtos Farma-
ceuticos e Hospitalares Ltda - CNPJ 09.260.831/0001-77. Dmc Distribuidora de Medicamentos 
e Correlatos Ltda - CNPJ 16.970.999/0001-31. Drogafonte Ltda - CNPJ 08.778.201/0001-26. 
Empresa Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli - CNPJ 
12.418.191/0001-95. Nnmed - Distribuição, Import. e Exportação de Med. Ltda - Ep - CNPJ 
15.218.561/0001-39. Pharmaplus Ltda - CNPJ 03.817.043/0001-52. INFORMAÇÕES: na sede 
da CPL, Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 3369-1037.

Arara - PB, 28 de Junho de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de peças automotivas diversas, destinadas a frota de veículos da 
Prefeitura Municipal de Arara. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00018/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Arara:05.00 SEC. EDUCAÇAO E CULTURA 12.361.2008.2014 
MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 111.000001 Receitas de Impostos e de 
Transferência de Imposto – Educação 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 12.361.2008.2015 
MANTER ATIVIDADES DO ENSINO–SALÁRIO EDUCAÇÃO 120.000001 Transferências do 
Salário–Educação 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 12.361.2008.2053 MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 113.000001 Transferências do 
FUNDEB 40% 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 12.361.2021.2018 MANTER ATIVIDADES 
DO TRANSPORTE ESCOLAR 111.000001 Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto 
– Educação 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 123.000001 Transferências de Recursos do 
FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte escolar 3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 125.000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados 
à Educação (ESTADO – Corrente) 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 06.00 FUNDO MUN 
DE SAUDE – S.M.S. 10.301.2005.2025 MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚ-
DE – PAB FIXO 214.000001 Transferência de Recursos do SUS para Atenção Básica 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 10.301.2020.2021 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS – RE-
CURSOS FUNDO A FUNDO FNS 214.000001 Transferência de Recursos do SUS para Atenção 
Básica 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.2020.2029 MANTER AS ATIVIDADES 
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 211.000001 Receitas de Impostos e de Transferência 
de Imposto – Saúde 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.302.2020.2028 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS – SAMU 211.000001 Receitas de Impostos 
e de Transferência de Imposto – Saúde 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 213.000000 
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 214.000003 Transferência de Recursos do SUS para Atenção de Mé-
dia e Alta Complexidade 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 07.00 FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMTS 08.243.2003.2026 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 
DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 001.000001 Recursos Ordinários 3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 08.243.2004.2039 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA 
DO BOLSA FA 311.000001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social 
– FNAS 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.2004.2031 MANTER ATIVIDADES DE OU-
TROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO – FNAS 311.000001 Transferência de Recursos do Fundo 
Nacional de Assistência Social – FNAS 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.2004.2037 
MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 001.000001 Recursos Ordinários 
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
15.452.1002.2041 MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
001.000001 Recursos Ordinários 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 09.00 SECRETARIA DE 
AGRICULTURA 20.605.2009.2009 MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 
001.000001 Recursos Ordinários 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 
00095/2022 - 10.06.22 - O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP - R$ 143.930,00; 
CT Nº 00096/2022 - 10.06.22 - GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA 
E SERVICOS LTDA - R$ 98.493,91; CT Nº 00097/2022 - 10.06.22 - HB AUTOPECAS COMERCIO 
DE PECAS E SERVICOS LTDA - R$ 552.968,98.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de peças automotivas diversas, destinadas a frota de veículos 
da Prefeitura Municipal de Arara. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00019/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Arara:05.00 SEC. EDUCAÇAO E CULTURA 
12.361.2008.2014 MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 111.000001 
Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto – Educação 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CON-
SUMO 12.361.2008.2015 MANTER ATIVIDADES DO ENSINO–SALÁRIO EDUCAÇÃO 120.000001 
Transferências do Salário–Educação 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 12.361.2008.2053 
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 113.000001 
Transferências do FUNDEB 40% 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 12.361.2021.2018 
MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 111.000001 Receitas de Impostos e de 
Transferência de Imposto – Educação 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 123.000001 
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte 
escolar 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 125.000002 Transferências de Convênios ou de 
Contratos de Repasse vinculados à Educação (ESTADO – Corrente) 3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 06.00 FUNDO MUN DE SAUDE – S.M.S. 10.301.2005.2025 MANTER PROGRAMA 
DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE – PAB FIXO 214.000001 Transferência de Recursos do SUS 
para Atenção Básica 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.2020.2021 MANUTENÇÃO 
DE OUTROS PROGRAMAS – RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS 214.000001 Transferência de 
Recursos do SUS para Atenção Básica 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.2020.2029 
MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 211.000001 Receitas de 
Impostos e de Transferência de Imposto – Saúde 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
10.302.2020.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS – SAMU 
211.000001 Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto – Saúde 3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 213.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do 
Governo Federal 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 214.000003 Transferência de Recursos 
do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
07.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMTS 08.243.2003.2026 MANUTENÇÃO 
DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 001.000001 Recursos Ordinários 
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.243.2004.2039 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE 
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA 311.000001 Transferência de Recursos do Fundo 
Nacional de Assistência Social – FNAS 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.2004.2031 
MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO – FNAS 311.000001 Trans-
ferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 08.244.2004.2037 MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 
001.000001 Recursos Ordinários 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.00 SECRETARIA DE 
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.452.1002.2041 MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 001.000001 Recursos Ordinários 3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 09.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.605.2009.2009 MANTER ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 001.000001 Recursos Ordinários 3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00098/2022 - 13.06.22 - O CEARENSE DISTRIBUIDORA 
DE PEÇAS LTDA - EPP - R$ 123.874,00; CT Nº 00099/2022 - 13.06.22 - GRANPECAS - CO-
MERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA - R$ 123.177,10; CT Nº 
00100/2022 - 13.06.22 - SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 
130.763,46; CT Nº 00101/2022 - 13.06.22 - AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA - R$ 73.836,77.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Areial: 02090.10.301.2006.2023 – MANUTENÇÃO DAS ATIVI-
DADES DA ATENÇÃO BASICA 02090.10.303.1009.1056 – IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
LABORATORIO DE PROTESE NATUREZA DA DESPESA: 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURIDICA FONTE: 500,600. VIGÊNCIA: até 28/06/2023. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 00080/2022 - 28.06.22 - CARLOS ROBERTO 
PEREIRA DE OLIVEIRA - R$ 180.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresas para o fornecimento de material de limpeza destinado 
às diversas secretarias e departamentos do municipio de Areial. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00017/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areial: 
MATERIAL DE LIMPEZA 02020.04.122.2003.2004 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO 02030.04.122.2004.2007 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 
FINANÇAS 02040.12.361.1005.2009 – MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 
02060.08.122.2007.2026 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL 
02060.08.243.1010.2029 – IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA 
02060.08.244.1010.2074 – MANUTENÇÃO DO CRAS 02090.10.301.2006.2021 – MANU-
TENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02090.10.301.2006.2023 
– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA 02090.10.301.2006.2022 – MA-
NUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 02040.12.361.1005.2081 – MANUT. ENSINO 
FUNDAMENTAL – FUNDEB 30% 02040.12.361.1005.2072 – MANUTENÇÃO DO SALARIO 
EDUCAÇÃO 02040.12.361.1005.2077 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO 02040.12.361.1005.2083 – MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL – COMP. 
VAAF FEB 30% 02040.12.361.1005.2085 – MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL – COMP. 
VAAT FEB 30% 02040.12.365.1004.2087 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFNATIL 
– FUNDEB 30% 02060.08.243.1010.2030– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CON-
SELHO TUTELAR 02070.15.122.2008.2036 – MANUTENÇÃO DA S ATIVIDADES DE SER-
VIÇOS URBANOS NATUREZA DA DESPESA: 339030 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 
500,600,540,660,550,541,542. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 00078/2022 - 28.06.22 - MC ALI-
MENTOS MINIMERCADO EIRELI - R$ 185.170,00; CT Nº 00079/2022 - 28.06.22 - OLIVEIRA 
& EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - R$ 23.003,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2022, que objetiva: Contratação de empresas 
para o fornecimento de material de limpeza destinado às diversas secretarias e departamentos 
do municipio de Areial; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MC 
ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI - R$ 185.170,00; OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE 
LIMPEZA LTDA - R$ 23.003,00.

Areial - PB, 27 de Junho de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES 
DENTÁRIAS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CARLOS ROBERTO PEREIRA DE 
OLIVEIRA - R$ 180.000,00.

Areial - PB, 27 de Junho de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2022, que objetiva: Contratação de 
Pessoa(s) Física(s) ou jurídica(s) para prestação dos serviços de transporte escolar, conforme 
especificações do Termo de Referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: ADALTO RODRIGUES DA SILVA - R$ 21.000,00; ADELGISIO FRANCISCO DA 
SILVA - R$ 9.800,00; ANTONIO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO - R$ 21.000,00; DANIEL 
BASILIO DA SILVA - R$ 14.000,00; FABRICIO GABRIEL DA SILVA - R$ 24.500,00; JOABIS DA 
SILVA PATRICIO - R$ 21.000,00; JOSE IRAN LOURENÇO DA SILVA - R$ 10.500,00; JOSE 
JARLLAN ARRUDA DE FIGUEIREDO - R$ 10.500,00; JOSE LEONILDO DA SILVA QUEIROZ - R$ 
10.500,00; JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA - R$ 10.500,00; JOSEFA PATRICIA SOARES - R$ 
21.000,00; LEANDRA FERREIRA ALVES - R$ 10.500,00; LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA 
- R$ 10.500,00; MARIA FERREIRA DE LIMA - R$ 14.000,00; SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO - 
R$ 12.600,00; SEVERINO VIERIRA D LIMA NETO - R$ 17.500,00; TARCISIO FERREIRA DE 
LIMA - R$ 10.500,00.

Aroeiras - PB, 03 de Junho de 2022
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Julho de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
do ramo de engenharia para construção de Bueiro de Quatro Células, conforme especificações 
do projeto básico. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 27 de junho de 2022
LEIA BARBOSA FERREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de Pessoa(s) Física(s) ou jurídica(s) para prestação dos serviços de 
transporte escolar, conforme especificações do Termo de Referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00016/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras - 3.3.90.36.00.00 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA FISICA 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS–PESSOS JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00132/2022 - 03.06.22 - ANTONIO 
GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO - R$ 21.000,00; CT Nº 00133/2022 - 03.06.22 - DANIEL 
BASILIO DA SILVA - R$ 14.000,00; CT Nº 00134/2022 - 03.06.22 - FABRICIO GABRIEL DA SILVA 
- R$ 24.500,00; CT Nº 00135/2022 - 03.06.22 - JOABIS DA SILVA PATRICIO - R$ 21.000,00; CT 
Nº 00136/2022 - 03.06.22 - ADALTO RODRIGUES DA SILVA - R$ 21.000,00; CT Nº 00137/2022 - 
03.06.22 - ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA - R$ 9.800,00; CT Nº 00138/2022 - 03.06.22 - JOSE 
IRAN LOURENÇO DA SILVA - R$ 10.500,00; CT Nº 00139/2022 - 03.06.22 - JOSE JARLLAN 
ARRUDA DE FIGUEIREDO - R$ 10.500,00; CT Nº 00140/2022 - 03.06.22 - JOSE LEONILDO DA 
SILVA QUEIROZ - R$ 10.500,00; CT Nº 00141/2022 - 03.06.22 - JOSÉ ROBERTO GOMES PEREI-
RA - R$ 10.500,00; CT Nº 00142/2022 - 03.06.22 - JOSEFA PATRICIA SOARES - R$ 21.000,00; 
CT Nº 00143/2022 - 03.06.22 - LEANDRA FERREIRA ALVES - R$ 10.500,00; CT Nº 00144/2022 
- 03.06.22 - LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA - R$ 10.500,00; CT Nº 00145/2022 - 03.06.22 
- MARIA FERREIRA DE LIMA - R$ 14.000,00; CT Nº 00146/2022 - 03.06.22 - SAVIO ARAUJO 
FIGUEIREDO - R$ 12.600,00; CT Nº 00147/2022 - 03.06.22 - SEVERINO VIERIRA D LIMA NETO 
- R$ 17.500,00; CT Nº 00148/2022 - 03.06.22 - TARCISIO FERREIRA DE LIMA - R$ 10.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE CANCELAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2022

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública do Pregão Presencial nº 
00038/2022 destinado ao recebimento das propostas relativa que objetiva: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) 
TRATOR DE PNEUS, 4X4 E 01 (UMA) GRADE ARADORA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DES-
CRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB. Justificativa: Razões de 
interesse público. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no seguinte 
endereço - Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. 

Belém - PB, 27 de Junho de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

 Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 11 de Julho de 2022, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço - anteriormente suspensa -, para: AQUISIÇÃO DE 
FRALDAS GERIÁTRICAS E INFANTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICIPIO DE BELÉM–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 27 de Junho de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

 Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR 
AGRÍCOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BELÉM/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro 
de Preços nº AD00004/2022 - Ata de Registro de Preços nº 2021/13345, decorrente do processo 
licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 20210024, realizado pelo SECRETARIA DE DESEN-
VOLVIMENTO AGRÁRIO. DOTAÇÃO: 08.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
20.606.0078.1020 ADQUIRIR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS 246.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
704 TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL 
4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00154/2022 
- 27.06.22 - FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 220.375,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO 0(ZERO) KM, TIPO VAN MINIBUS PARA ATEN-
DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
BELÉM–PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00008/2022. DOTAÇÃO: 04.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0188.1005 ADQUIRIR 
VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
71.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00155/2022 
- 27.06.22 - MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - R$ 325.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE RESCISÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, CNPJ 
nº 08.928.517/0001-57, neste ato representado pela Prefeita Aline Barbosa de Lima, Brasileira, 
residente e domiciliada na Rod. 55 Km73, S/N - Zona Rural - Belém - PB, CPF nº 062.493.454-34, 
Carteira de Identidade nº 2.382.390 2º VIA, doravante simplesmente CONTRATANTE, de forma 
unilateral decide pelo presente Termo de Distrato do Contrato referente ao Pregão Eletrônico n° 
0002-2022, contrato n°00072-2022 –doravante simplesmente CONTRATADO MOR COMERCIO DE 
MAQUINAS E VEÍCULOS EIRELI - CNPJ nº 29.889.808/0001-53. Data da assinatura 27.06.2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA ZERO KM PARA ATENDER AS NECESSI-
DADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BELÉM–PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00022/2022. DOTAÇÃO: 04.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
12.361.0188.1007 ADQUIRIR VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS 
DE IMPOSTOS 78.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: 
CT Nº 00156/2022 - 27.06.22 - PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA - R$ 19.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - ADITAMENTO DE VALOR Partes: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BELÉM/PB E JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO - CNPJ nº 24.747.519/0001-
04. Ref. PP 000062/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. Extrato do 1º. TERMO ADITIVO 
ao Contrato n.º 00017/2022, com a empresa acima mencionada, correspondente ao ADITAMENTO DE 
VALOR de R$ 57.380,00 (CINQUENTA E SETE MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS). Serão pagas 
através da seguinte dotação orçamentária: 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
08.244.04.68.2044 CONCESSÃO DE BENEFÍCÍOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL 500 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 297.3.3.90.32.01 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. Assinaturas da alteração contratual em: 27/06/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
AVISO DE LICITAÇÃO

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

São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Julho de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAPIM. 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 04/13; 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: (83) 3622–1135.E-mail:cplcapimpb@
gmail.com. Edital: http://transparencia.capim.pb.gov.br/licitacoes/; www.tce.pb.gov.br. 

Capim - PB, 27 de Junho de 2022
ANTÔNIO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO SEGUIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTI-

NADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM MEIO–FIO 
PRÉ–MOLDADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE–PB, CONFORME 
CONTRATO DE REPASSE Nº 911771/2021/MDR/CAIXA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
00002/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022 – RECURSOS FEDERAIS – CONTRATO DE REPASSE 
Nº 911771/2021/MDR/CAIXA (TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS – OUTROS): 20.070 – SECRETARIA 
DE INFRA–ESTRUTURA – 15.451.0007.1019 – ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51 – OBRAS E INSTA-
LAÇÕES.. VIGÊNCIA: até 19/11/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Casserengue 
e: CT Nº 00073/2022 - 22.06.22 - JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - R$ 293.599,37.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, às 13:00 horas do dia 18 de Julho de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para executar a construção de Portal no Sítio Tambaba. 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 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. 

Conde - PB, 22 de Junho de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rodovia 

Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, às 15:00 horas do dia 18 de Julho de 2022, licitação modali-
dade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada para 
executar a construção dos apoios para os alternativos. 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 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. 

Conde - PB, 22 de Junho de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONGO
TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10008/2022
O Fundo de Saúde do Município de Congo/PB, torna público através do seu Pregoeiro Oficial, para 

conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem efeito a Publicação do Aviso de Edital do PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 10008/2022, que tem como Objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
PERMANENTES, CONFORME PROPOSTAS Nº 11436.548000/1210–01 E 11436.548000/1210–02. 
Motivo: Ausência de informação necessárias no Objeto cadastrado. Data da Publicação: Diário Oficial 
do Estado da Paraíba, datado em 11/06/2022, Jornal A União, datado em 11/06/2022.

Congo - PB, 22 de junho de 2022
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10009/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Ministro José Américo, S/N - Centro - Congo - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS, MATERIAIS PERMANENTES E VEÍCULO AUTOMOTOR, CONFORME PROPOSTAS Nº 
11436.548000/1210–01 E 11436.548000/1210–02. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 
12 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 08:35 horas do dia 12 de Julho de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alte-
rações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacao@congo.pb.gov.br.  Edital: www.
tce.pb.gov.br;  www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Congo - PB, 22 de Junho de 2022
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial



26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 28 de junho de 2022 Publicidades

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO
EXTRATO DE ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR
CONTRATO: 20101/2022 / OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL 
DO CONGO/PB / CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO – FLÁVIA EMANOELA 
SOUSA PEREIRA QUIRINO / CONTRATADO: AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA - CNPJ Nº 27.106.131/0001-04 / VALOR: R$ 58.437,65 (cinquenta e oito mil quatrocentos e 
trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos) / DATA DA ASSINATURA: 21/06/2022 / AMPARO 
LEGAL: ART. 65 DA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, LEI 8.666 DE 21.06.93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022
OBJETO: SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE DUAS 

UNIDADES ESCOLARES – COXIXOLA/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo 
valor total da contratação: PLANENG ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 27.700.986/0001-69 - Valor: R$ 
94.959,92. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 
109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - 
PB, no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 
3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. 

Coxixola - PB, 27 de Junho de 2022
VANDSON NEY DE AMORIM BRITO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 

Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 08:30 horas do dia 18 de Julho de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE 
COXIXOLA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1081977-57/2021. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 
08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com . Edital: http://www.coxixola.pb.gov.br/ ; www.tce.pb.gov.br.   

Coxixola - PB, 27 de Junho de 2022
VANDSON NEY DE AMORIM BRITO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DESTA EDILIDADE; 
ADJUDICO o seu objeto a: D J DA SILVA - R$ 24.000,00.

Cuité de Mamanguape - PB, 20 de Junho de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DESTA EDILIDADE; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: D J DA SILVA - R$ 24.000,00. 

Cuité de Mamanguape - PB, 27 de Junho de 2022
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da 

legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de mão de obra, para os veículos leves e pesados, além das 
máquinas pesadas, movidos a gasolina/álcool e diesel S10, de propriedade da Prefeitura Municipal de CUITÉ 
DE MAMANGUAPE e FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; ADJUDICO o seu objeto a: MAGNA LAYANNE 
LAURENTINO NOBREGA - R$ 129.400,00; VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA - R$ 140.500,00.

Cuité de Mamanguape - PB, 21 de Junho de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de mão de obra, para os veículos leves e pesados, além das 
máquinas pesadas, movidos a gasolina/álcool e diesel S10, de propriedade da Prefeitura Municipal 
de CUITÉ DE MAMANGUAPE e FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA - R$ 129.400,00; 
VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA - R$ 140.500,00.

Cuité de Mamanguape - PB, 27 de Junho de 2022
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00035/2022
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 DV00035/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA E URBANISMO 
PARA ELABORAR O PROJETO EXECUTIVO DO ABATEDOURO DE BOVINOS DESTE MUNICÍPIO; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: L & F ARQUITETURA E 
SUPERVISAO DA EXECUCAO LTDA - R$ 40.000,00.

Cuité de Mamanguape - PB, 27 de Junho de 2022
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00035/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA E URBANISMO PARA ELABORAR O PROJETO EXECUTIVO DO 
ABATEDOURO DE BOVINOS DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei Federal 
nº 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 27/06/2022.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CUI-
TE DE MAMANGUAPE–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00008/2022 
- Ata de Registro de Preços nº 00005/2021, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão 
Eletrônico nº 00005/2021, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS. 
DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: 02.120 
Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape 10 301 4280 2021 Manut. do Fundo Municipal de Saúde 
3390.30 99 Material de Consumo 10 301 4280 2023 Man Ativ Prog Saude na Familia – PSF 3390.30 
99 Material de Consumo 10 301 4280 2025 Man Ativ Programa de Saude Bucal 000250 3390.30 99 
Material de Consumo 000251 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 10 301 4280 2026 
Man Ativ Programa de Farmacia Basica 3390.30 99 Material de Consumo 10 301 4280 2054 Manut 
do Programa NASF 3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 
00163/2022 - 20.06.22 - ORTOSHOP COMERCIO LTDA - R$ 72.717,95.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022.132/2022
ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022
O município de DESTERRO através de seu presidente torna público, que está aberta licitação 

para contratação dos serviços para coletaa e transsporte de ressíduos sólidoos, reesíduos de 
pooda de árrvores e lixxo domiciliarr ante as condições estabelecidas na planilha orçamentaria, 
Edital, e lei 8.666/93.ONDE-SE LÊ: A reunião será no dia 28 de junho  de 2022 ás 09:10 LEIA=-
-SE CORRETAMENTE: 12 DE JULHO DE 2022 AAS  9:10HS, INFORMAÇÕES: na sala da CPL, 
no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB de 
segundas às sextas-feiras, das 8Hs:00min às 12hs:00min. site www.desterro.pb.gov.br e-mail 
prefeituradedesterrocpl@gmail.com ,www.tce.gov.pb.br

Desterro -PB,23 de junho de 2022 
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUES SOARES

Presidente da CPL/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
PUBLICAÇAO POR INCORREÇAO 

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.192/2021

TOMADA DE PREÇO10016/2021
CONTRATO Nº 01.010/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Desterro-PB
CONTRATADO: Paraiba Construções e Locação - EPP 
OBJETO: Contratação de empresa especializada nos serviços de obra para execução de Reforma 

do Ginasio Poliesportivo “ O Joaozao”.
VALOR GLOBAL: 593.942,04 (Quinhentos e Noventa e Três Mil, Novecentos e Quarenta e Dois 

Reais e Quatro Centavos)
DOTAÇÕES: 
Os recursos serão os seguintes:
Unidade orçamentaria: 
13.000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Classificação Funcional: 
Convenio 263/2021
Elemento de despesas: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31 de dezembro de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 6 de janeiro de 2022.

Valtecio de Almeida Justo
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, para em-

preitada por menor preço global: construção de Creche Padrão Tipo A Integra Paraíba, localizada 
no Loteamento Cidade Alta, Município de Duas Estradas - PB, referente ao Convênio n° 0144/2022 
do Governo do Estado da Paraíba.

LICITANTES DECLARADOS HABILITADOS: 
* AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA;
* ÂNCORA CONSTRUTORA LTDA.;
* APN CONSTRUTORA;
* BJC CONSTRUÇÕES;
* COEN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.;
* CONCRENOR CONSTRUÇÕES DO NORDESTE EIRELI (Sob condição de apresentar CND 

Federal vigente, benefício da LC 123/2006);
* CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA EIRELI;
* FC – FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA.;
* HGS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS;
* MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP;
* SILVA & LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
LICITANTES DECLARADOS INABILITADOS: 
* DEA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI;
* GR CONSTRUÇÕES;
* GSC CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. – EPP;
* JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA.;
* JR MUNIZ ENGENHARIA EIRELI – ME;
* LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI;
* MSM CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI;
* SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.;
* SUSSUARUNA ENGENHARIA E ARQUITETURA.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
Data da próxima sessão pública para análise da(s) proposta(s) de preços: 05/07/2022, às 09:00 

horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Duas Estradas, localizada na Rua do 
Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

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) 99158-0654 WHATSAPP.
E-mail: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com.

Duas Estradas - PB, 27 de Junho de 2022.
LUIS CARLOS MALAQUIAS DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, para 

empreitada por menor preço global: construção de uma Praça localizada na Rua Costa Filho, no 
Município de Duas Estradas - PB.

LICITANTES DECLARADOS HABILITADOS: 
* AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA;
* ÂNCORA CONSTRUTORA LTDA.;
* APN CONSTRUTORA;
* CONCRENOR CONSTRUÇÕES DO NORDESTE EIRELI (Sob condição de apresentar CND 

Federal vigente, benefício da LC 123/2006);
* CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE – EPP;
* CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA EIRELI;
* FC – FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA.;
* MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP.
LICITANTES DECLARADOS INABILITADOS: 
* DEA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI;
* DIAS ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI;
* GR CONSTRUÇÕES;
* GSC CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. – EPP;
* JCL ENGENHARIA – EPP;
* JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA.;
* JR MUNIZ ENGENHARIA EIRELI – ME;
* LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI;
* MSM CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI;
* QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA.;
* RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI;
* SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.;
* SILVA & LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.;
* SUSSUARUNA ENGENHARIA E ARQUITETURA.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
Data da próxima sessão pública para análise da(s) proposta(s) de preços: 06/07/2022, às 09:00 

horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Duas Estradas, localizada na Rua do 
Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

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) 99158-0654 WHATSAPP.
E-mail: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com.

Duas Estradas - PB, 27 de Junho de 2022.
LUIS CARLOS MALAQUIAS DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 07 de Julho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE GASES 
(OXIGÊNIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, OXIDO NITROSO A VÁCUO MÉDICO) 
NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA = PB, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO 
PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 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 2028/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08h00min Às 13h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Esperança - PB, 21 de Junho de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO ABERTURA DAS PROPOSTAS

E SESSÃO DE LANCES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022

A Prefeitura Municipal de Esperança, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio informa aos inte-
ressados, que no dia 28/06/2022 às 08h será realizada a abertura das propostas e sessão de lances 
do Pregão Presencial nº 00014/2022 – Objeto: AQUSIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ELÉTRICO 
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE ESPERANÇA.

Esperança, 27 de junho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00006/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00006/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER OS EVENTOS OFICIAIS E FESTIVIDADES 
DESTE MUNICIPIO; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: EDUARDO DA SILVA 
BARBOSA – ME - R$ 156.715,00.

Esperança - PB, 17 de Junho de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Especial de Licitação, sediada na Rua Antenor 

Navarro, nº 837, Centro Administrativo, Esperança - PB, às 09h00min do dia 15/07/2022, licitação na 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, processada sob o nº 00006/2022, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO 
DA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIA SOUTO, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB. Recursos Próprios, 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações. 
Informações presenciais no horário das 08h às 12h dos dias uteis, no endereço supracitado, ou 
via o seguinte endereço eletrônico: esperanca.pb.certames@gmail.com. Telefone: (83) 3361-3801. 
Edital: www.esperanca.pb.gov.br

Esperança - PB, 27 de junho de 2022.
Nobson Pedro de Almeida

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: 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. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00018/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.013–SEC DE CO-
MUNICACAO, EVENTOS E TURISMO 02013.23.695.1030.2054 – REALIZACAO DE EVENTOS 
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 500 3.3.90.39.00.00 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 899. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 
00219/2022 - 21.06.22 - FABIANO DIAS GUIMARAES 09902794483 - R$ 20.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA “WALKYRIA SANTOS” PARA ABRI-
LHANTAR A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022 
NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00017/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.013–SEC DE CO-
MUNICACAO, EVENTOS E TURISMO 02013.23.695.1030.2054 – REALIZACAO DE EVENTOS 
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 500 3.3.90.39.00.00 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 899. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 
00218/2022 - 20.06.22 - IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - R$ 70.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA “LUKA BASS” PARA ABRILHANTAR A 
PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICIPIO 
DE ESPERANÇA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00016/2022. DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.013–SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS 
E TURISMO 02013.23.695.1030.2054 – REALIZACAO DE EVENTOS 3.3.90.39.00.00 OUTROS 
SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 500 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 899. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00217/2022 - 20.06.22 - SIM 
SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS LTDA - R$ 30.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

cer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DO RAMA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DE 
ACORDO COM O PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO – PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO DE NR 
434/2021, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, E 
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DA PARAIBA; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: IGOR ROCHA DE BRITO LIRA - R$ 1.086.611,13.

Gado Bravo - PB, 27 de Junho de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A CONS-
TRUÇÃO DE UMA CRECHE DE ACORDO COM O PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO – PB, 
CONFORME CONVENIO FIRMADO DE NR 434/2021, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA 
E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO 
DA PARAIBA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Gado Bravo: 02.006 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
12.361.1005.1003 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS – 44.90.51 – OBRAS 
E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 27/06/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Gado Bravo e: CT Nº 02301/2022 - 27.06.22 - IGOR ROCHA DE BRITO LIRA - R$ 1.086.611,13.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00081/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às0 09:00, do dia 11 de Julho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:. Aquisições parceladas de 
água mineral, para atender a demanda complementar dos diversos setores da administração para 
o exercício de 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações e retirada do Edital: no horário das 
08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 27  de Junho   de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 

08:30min (horário de Brasília) do dia 11 de Julho de 2022, através do site https://www.portalde-
compraspublicas.com.br/  , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
Aquisições parceladas de Frutas e Hortaliças, destinadas ao atendimento da Merenda Escolar 
e aos diversos setores da Administração Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 020/2007 e demais legislações vigentes. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaocplguarabira@gmail.com e www.comprasnet.gov.br.

Guarabira - PB, 27 de Junho  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2022
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 00023/2022, 

onde se lê: “EQUIPAMENTO”; leia-se: “MATERIAL”. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, 
no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: licitacao-
gurinhem@gmail.com. 

Gurinhém - PB, 27 de Junho de 2022
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Vicente Borges Gurjão, 158 - Centro - Gurjao - PB, por meio do site portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PATRULHA 
MECANIZADA – CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 911192/2021 – MINISTÉRIO DA AGRI-
CULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 13 
de Julho de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/20; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3386–1085. E-mail: cplgurjaopb@gmail.com. Edital: http://
www.gurjao.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; portaldecompraspublicas.com.br. 

Gurjao - PB, 27 de Junho de 2022
DIÊGO GURJÃO RAMOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
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: 
CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO 
PROGRAMA PARAÍBA 1ª INFÂNCIA, ATENDENDO AO CONVENIO Nº 436/2021, CELEBRADO 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 
PARAÍBA (SEECT/PB) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY–PB; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA 
E CONSERVACAO URBANA EIRELI - R$ 1.111.849,82.

Igaracy - PB, 27 de Junho de 2022
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de um veículo tipo 
van 0km. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 12 de Julho de 2022. Início da fase de 
lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 278/21; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: 
www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Ingá - PB, 27 de Junho de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação do show do Artista LUKA BASS, para se apresentar em praça pública no 
dia 03/08/2022 por ocasião das FESTIVIDADES DE SANTANA no município de Itapororoca/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00011/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 2022 ELEMEN-
TO 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 00256/2022 - 27.06.22 - SIM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO 
DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS LTDA - R$ 18.000,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 08:30 horas do dia 11 de Julho 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de limpeza 
de fossas sépticas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3464–1069. E-mail: licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: www.juncodoserido.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Junco do Seridó - PB, 27 de Junho de 2022
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 09:30 horas do dia 11 de Julho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto 
Federal nº 7.892/13; 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: (83) 3464–1069. E-mail: licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: www.juncodoserido.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Junco do Seridó - PB, 27 de Junho de 2022
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 09:30 horas do dia 14 de Julho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de material de construção. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto 
Federal nº 7.892/13; 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: (83) 3464–1069. E-mail: licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: www.juncodoserido.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Junco do Seridó - PB, 27 de Junho de 2022
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 08:30 horas do dia 14 de Julho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de suprimentos de informática. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto 
Federal nº 7.892/13; 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: (83) 3464–1069. E-mail: licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: www.juncodoserido.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Junco do Seridó - PB, 27 de Junho de 2022
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Praça Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, às 09:00 horas do dia 06 
de Julho de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contração de empresa 
para formação de registro de preços destinada ao fornecimento de refeições com preparo 
diário em ponto específico na sede do município para (Café, Almoço e Jantar), para serem 
consumidos sob forma de demanda, conforme solicitação das diversas secretarias tais como: 
congressos, eventos, reuniões, encontros pedagógicos, feiras de saúde, demandas diárias 
entre outras atividades e ações desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Juru – PB. Exercício 
financeiro 2022. 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; 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) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@hotmail.com. Edital: 
www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Juru - PB, 24 de Junho de 2022
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 050/2022

“REPUBLICADO POR INCORREÇÃO”
Inexigibilidade Nº 002/2022. Contratante: Prefeitura de Livramento-PB.  Contratada: Henry 

Freitas Produções Artísticas Ltda-ME, CNPJ: 30.807.771/0001-56. Objeto: Prestar serviços na 
realização de 01 (um) Show do artista cantor “HENRY FREITAS” para realização de 01 (um) Show 
do referido artista no dia 25 de junho de 2022, com duração mínima de 01h:40min (uma hora e 
quarenta minutos), em via pública, dentro das festividades da tradicional festa junina do município 
de Livramento-PB. Valor total contratado: R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Vigência: Será Até 
31/12/2022, podendo ser prorrogado por iguais períodos, caso seja necessário. Recurso: Próprios 
da Prefeitura de Livramento, diversos e custeio (500 e 669). Forma de pag.: A partir da assinatura 
deste de forma parcelada até a data da realização do show, podendo ainda ser em até trinta dias 
após. Dotação: QDD/2022. Partes ass.: Ernandes B. Nóbrega (Pela contratante) e Sr. Leonardo 
Martins de Medeiros (Pela contratada).

Livramento-PB, 10 de junho de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS Nº 087/2022 
Dispensa Por Valor Nº 012/2022. Contratante: Prefeitura de Livramento-PB. Contratada: CRA 

Produções & Serviços Ltda, que em 20/01/2020 após a 1ª alteração passou a ser chamada sob o 
nome de APS Serviços & Organização de Eventos Eireli, que em 10/05/2021 após a 5º alteração 
passou a ser chamada sob o nome de K E Serviços Organização de Eventos Eireli, CNPJ nº 
10.973.009/0001-32. Valor total contratado: R$ 53.799,00 (cinquenta e três mil, setecentos e noventa 
e nove reais). Objeto: Prestar serviço em forma de locação de estruturas/equipamentos (Palco tipo 
II e 1 (um) Palco em alumínio ou em metal em ferro galvanizado, um Som tipo II e outros) para as 
festividades juninas do Município de Livramento-PB, nos dias 23, 24 e 25 de junho de 2022, que será 
realiza em via pública. Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021; Lei Complementar 
nº 123, de 14/12/2006; e legislação pertinente. Fonte de recurso: Recursos Próprios (Não vincu-
lados - 500) deste município. Dotação: Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme 
QDD/2022. Vigência: Até 31/12/2022. Partes: Ernandes Barboza Nóbrega (pela contratante) e o 
Sr. Kaio Emanoel de Araújo Silva (pela contratada).

Livramento-PB, 15 de junho de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Francisco Gomes, 06 - Centro - Logradouro - PB, às 08h15min do dia 13 de julho de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Materiais 
Esportivos para melhor atender as necessidades da Administração Municipal até dezembro de 
2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 00001/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Logradouro - PB, 27 de junho de 2022
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00021/2022

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 DV00021/2022, 
que objetiva: Contratação de profissional para realização dos serviços na elaboração das informações 
contábeis encaminhadas aos Órgãos estaduais e federais competentes, conforma a demanda da 
Secretaria Municipal de Finanças; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: MAELIA JULIET NÓBREGA DE SOUSA - R$ 36.000,00.

Logradouro - PB, 21 de Junho de 2022
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: a Contratação de empresa no ramo especializado para construção de campo de futebol 

na Vila Nova Descoberta, Logradouro/PB, conforme termo de referência.
LICITANTES HABILITADOS:
- R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI;
- B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA.
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 08/07/2022, 
às 09h00min, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Av. Francisco Gomes, 06 - Centro - Logradouro - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33701327. E-mail: licitacaologradouro@gmail.com. 

Logradouro - PB, 27 de junho de 2022

JOSÉ ADRIANO DE LIMA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO FASE DE PROPOSTA - TP Nº 00001/2022.
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para Construção de Creche com capa-

cidade para 50 (cinquenta) crianças – TIPO B, no município de Logradouro, conforme Termo de 
Convênio n.º 488/2021, celebrado com o Governo do Estado da Paraíba.

PROPOSTAS CLASSIFICADAS
- JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA;
Valor: R$ 711.758,69
- PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI;
Valor: R$ 781.810,32
- ESTRUTURAL SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI
Valor: R$ 819.143,86
- F A CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA;
Valor: R$ 860.026,03
PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS:
- CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI;
- COEN – CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA;
- GR CONSTRUTORA EIRELI;
- J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI;
- LA ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI;
- QUALITY CONSTRUCOES LTDA;
- R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI;
- SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
CONFORME PARECER TÉCNICO DO SETOR DE ENGENHARIA CONSTANTE NOS AUTOS.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. O Processo encontra-se a disposição dos 
interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação, à Av. Francisco Gomes, 06 - Centro – 
Logradouro/PB, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. Publique-se para sua eficácia.

Logradouro, 21 de junho de 2022.
JOSÉ ADRIANO DE LIMA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de profissional para realização dos serviços na elaboração das informações 
contábeis encaminhadas aos Órgãos estaduais e federais competentes, conforma a demanda da 
Secretaria Municipal de Finanças. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00021/2022. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO 
VIGENTE 2022 ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até 22/06/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Logradouro e: CT Nº 00121/2022 - 22.06.22 - MAELIA JULIET NÓBREGA DE SOUSA - R$ 36.000,00.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE ADITIVO

DE CONTRATO
Nº TERMO ADITIVO: 04.2022 (REALINHAMENTO DE PREÇOS)
REF: PREGÃO PRESENCIAL 01.2022.
REF: TERMO DE CONTRATO 00009/2022
OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
CONTRATADO: LG COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PLANALTO LTDA
CNPJ: 31.920.977/0001-50.
OBJETO DO TERMO: Acréscimo para o litro de óleo diesel S-500, passando para o preço de R$ 

7,19 (Sete Reais e Dezenove Centavos) e acréscimos para o litro de óleo diesel S-10, passando 
para o preço de R$ 7,53 (Sete Reais e Cinquenta e Três Centavos).

DATA RATIFICAÇÃO: 13.06.2022.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 04.2022: 13.06.2022.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2022.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 00029/2022
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, vem através deste aviso, tornam público o resultado 

do Pregão Presencial nº 0029/2022, cujo objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento em 
trânsito, na região de Campina Grande e Joao Pessoa-PB. Não compareceu nenhum participante 
interessado a participar do certame sendo declarada DESERTA.

Pedra Branca-PB, 23 de Junho de 2022
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/202
Torna público o aviso da publicação do Pregão Presencial nº 0030/2022. cujo objeto: Aquisição 

de combustíveis para abastecimento em trânsito, na região de Campina Grande e Joao Pessoa-PB. 
Abertura dia 05/07/2022. às 08:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. 
O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br.

Pedra Branca - PB, 23 de junho de 2022
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de recebimento e 

destinação final, em aterro sanitário ou atividade correlata, dos resíduos sólidos produzidos pelos 
habitantes do Município.

Vencedoras: EMLURPE EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA CNPJ - 12.461.865/0001-34, 
venceu com valor global de R$ 82.080,00 (oitenta e dois mil e oitenta reais)

R E S O L V E: HOMOLOGAR e ADJUDICAR, nos termos da Lei 8.666/93. Estando convocadas 
para assinar termo contratual. 

Pedra Branca-PB, 27 de junho de 2022.
Josemario Bastos de Sousa

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 018/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PEDRO RÉGIS.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS, torna público que a reunião para análise das 
propostas, lances e habilitação do Pregão nº 018/2022 que aconteceria no dia 30 de Junho de 2022 
as 09h00min horas ocorrerá no dia 07 de Julho de 2022 as 09h00min. A alteração se faz neces-
sário em virtude das impossibilidade da pregoeira conduzir a reunião, por motivos de força maior. 
A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. 
Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb. O edital será disponibilizado através do 
link https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201140&menu=off ou na CPL no prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis-PB, 23 de Junho de 2022.
Polyana Farias Torres

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 020/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público que fará realizar através do 

pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo MENOR PREÇO, no dia 12 de Julho de 2022 as 09:00 horas, tendo como 
objetivo: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO 
DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. 
Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb. O edital será disponível através do link 
https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201140&menu=off  ou na CPL no prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis-PB, 23 de Junho de 2022.
Polyana Farias Torres

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.00046/2022, em 24.02.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa MARIA JOSE LUIZ GERVASIO MON-

TEIRO - MEI
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa especializada para fornecimento de água 

adicionada de sais destinados a todas as Secretarias do Município 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, 27 de Junho de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2022, que objetiva: Aquisição 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, para alunos da rede de 
educação básica pública; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: ADENICE PEREIRA DE LIMA SILVA - R$ 18.480,00; ANTONIO HENRIQUE DE 
LIMA - R$ 7.068,60; JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO - R$ 35.507,20.

Pilões - PB, 10 de Junho de 2022
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2022, que objetiva: Aquisição Parcelada de 
Material de Limpeza e Higiene destinados à todas as Secretarias, Órgãos e Programas da Prefeitura 
Municipal de Pilões/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: IN 
OUT INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 4.500,00; INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - R$ 2.470,50; TEM DE TUDO COMERCIO E 
SERVICOS LTDA - R$ 128.492,00; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - R$ 5.904,00.

Pilões - PB, 06 de junho de 2022
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição Parcelada de Material de Limpeza e Higiene destinados à todas as Secre-
tarias, Órgãos e Programas da Prefeitura Municipal de Pilões/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00010/2022. DOTAÇÃO: Recursos Ordinários/FUNDEB 30%/MDE/QSE/PDDE/FNDE/
FUNDEB VAAT/CIDE/FUS/MAC/ IGD/BF/ FMDCA/ IGD–SUAS/ CUSTEIO/PBFI/ CRIANÇA FELIZ 
e OUTROS: 3390.30 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilões e: CT Nº 00061/2022 - 13.06.22 - IN 
OUT INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 4.500,00; CT Nº 00062/2022 - 13.06.22 
- INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - R$ 2.470,50; 
CT Nº 00063/2022 - 13.06.22 - TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 128.492,00; 
CT Nº 00064/2022 - 13.06.22 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - R$ 5.904,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, 
para alunos da rede de educação básica pública. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 
00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos PNAE/FNDE: 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Pilões e: CT Nº 00058/2022 - 13.06.22 - ANTONIO HENRIQUE DE LIMA - R$ 7.068,60; CT Nº 
00059/2022 - 13.06.22 - ADENICE PEREIRA DE LIMA SILVA - R$ 18.480,00; CT Nº 00060/2022 - 
13.06.22 - JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO - R$ 35.507,20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, 

PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO LAGES, NO MUNICÍPIO DE PI-
LÕEZINHOS–PB. LICITANTES HABILITADOS: D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; 
TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. LICITANTES INABILITADOS: ANDERSON JUNIOR 
LIMA DA SILVA; CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI; JGM ENGENHARIA E 
INCORPORACAO LTDA; QUALITY CONSTRUCOES LTDA. 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 07/07/2022, às 09:30 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. 

Pilõezinhos - PB, 27 de Junho de 2022
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2022

RESULTADO FASE PROPOSTA
A Prefeitura Municipal de Puxinanã - PB, TORNA PÚBLICO o resultado de julgamento de pro-

postas de preços, referente à Tomada de Preços em epígrafe, que tem por objeto a REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DA CRECHE FILISMINA GONÇALVES DE QUEIROZ, NO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ. 
Após análise e julgamento de propostas, sagrou-se vencedora do certame a empresa APN CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 08.317.848/0001-50, no valor global de R$: 206.039,98 
(duzentos e seis mil trinta e nove reais e noventa e oito centavos). Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação através do e-mail cml.puxinana@gmail.com. 
Comissão Permanente de Licitação, Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 

Puxinanã – PB, 27 de junho de 2022.
Brenda Yasmin Carvalho de Melo

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Puxinanã – PB, TORNA PÚBLICO, para os 

fins e efeitos do disposto no § 3º do Art. 109 da Lei nº 8.666/93, que a empresa , RANULFO TOMAZ 
DA SILVA (RTS ENGENHARIA), CNPJ: 04.672.369/0001-00,  Interpôs recurso administrativo em face a 
Tomada de Preços n°. 004/2022, ficando as demais licitantes, devidamente intimadas, para, querendo, 
no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, APRESENTAR IMPUGNAÇÃO AO RECURSO INTERPOSTO, 
conforme faculta o § 3º do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, contados desta publi-
cação, ficando os autos do recurso e do procedimento licitatório com vista franqueada aos interessados.

Puxinanã – PB, 27 de junho de 2022.
Brenda Yasmim Carvalho de Melo

Presidenta da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2022
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade Tomada de 
Preços nº. 007/2022, do tipo “Tipo Menor Preço Global”, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE – PORTE 1 (UBS-P1) NO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ-PB. Data de abertura: 
15/07/2022 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no site: www.tce.pb.gov.br ou e no Setor de Licitações da Prefeitura de Puxinanã, à Av. 
Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB no horário de expediente através do E-mail: 
cml.puxinana@gmail.com. Outras informações pelo Telefone (83) 3380-1007

Puxinanã, 27 de junho de 2022
Brenda Yasmim Carvalho de Melo

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na R Senador 

Cabral, 397 - Centro - Riachao do Bacamarte - PB, por meio do site https://www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Veículo tipo furgão destinado a atender 
a demandas operacionais do Município de Riachão do Bacamarte–PB. Abertura da sessão pública: 
10:00 horas do dia 13 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 10:01 horas do dia 13 de Julho de 
2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 33161070. E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com. Edital: 
http://riachaodobacamarte.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Riachao do Bacamarte - PB, 27 de Junho de 2022
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DA SECRETÁRIA

Santa Rita - PB, 22 de junho de 2022. 
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no 

uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR 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 MUNICIPAL 
DE SANTA RITA, PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais 
apontam como proponente vencedor:

- VENTISOL DA AMAZONIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA
CNPJ: 17.417.928/0001-79
Valor R$: 616.700,00 
Publique-se e cumpra-se.

EDILENE DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar, através da Pregoeira 

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim 
Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 06 de Julho de 2022, por meio do site www.
portaldecompras publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, tendo por objetivo a: 
AQUISIÇÃO DE BERÇOS, COLCHÕES E CAMAS EMPILHÁVEL, PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DA SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO DO 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: 
pmsrpregaoeletronico@gmail.com. Edital: Erro! A referência de hiperlink não é válida.editais; www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas. com.br.

Santa Rita - PB, 27 de Junho de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE SAÚDE

Santa Rita - PB, 27 de junho de 2022. 
O SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, 

no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 016/2022, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INSERIDOS NO 
RENAME PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
os quais apontam como proponentes vencedores:

- MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 94.389.400/0001-84
Valor R$: 163.000,00
- MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Valor R$: 69.390,00
- NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 15.218.561/0001-39
Valor R$: 99.170,00
- PHARMAPLUS LTDA
CNPJ: 03.817.043/0001-52
Valor R$: 237.760,00
- RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 12.305.387/0001-73
Valor R$: 26.880,00
Publique-se e cumpra-se.

RAFAEL GOMES MONTEIRO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2022
REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A ESCOLA 

CÍVICO MILITAR CAPITÃO TOMAZ PANTA, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público O ADIAMENTO da licitação em epígrafe, 

tendo em vista e necessidade de fazer adequações no Termo de Referência. Comunica também 
que brevemente estará divulgando nova data e horário, para a realização do certame. Informações: 
Telefone: (83) 99812-1795. E-mail: pmsrpregão eletronico@gmail.com.

Santa Rita - PB, 27 de Junho de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO

DE PREÇO Nº 021/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2022. 1.0 - DO OB-

JETIVO. REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA RITA, PB. 2.0 - DO RESULTADO. - VENTISOL DA AMAZONIA INDÚSTRIA DE APARELHOS 
ELÉTRICOS LTDA - CNPJ: 17.417.928/0001-79 - Valor R$: 616.700,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Rita - PB, 27 de junho de 2022.
EDILENE DA SILVA SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E ASSESSORIA TÉCNICA FINANCEIRA 
EM CONTABILIDADE PÚBLICA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ - R$ 21.000,00.

Riacho de Santo  Antonio - PB, 23 de Junho de 2022
JOSÉ NETO FERNANDES LEAL

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E ASSESSORIA TÉCNICA FINANCEIRA EM CONTABILIDADE 
PÚBLICA. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de .: 01.010–CÂMARA MUNICIPAL 01010.01.031.1001.2001 – MANUTENÇÃO 
DA CÂMARA MUNICIPAL ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.35.00.00 – SERVIÇO DE CONSUL-
TORIA 3.3.90.36.00.00 – OUTROS SEVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Riacho de 
Santo Antônio e: CT Nº 00001/2022 - 23.06.22 - SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ - R$ 21.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM 

CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, CONFORME O CONVÊNIO N° 194/2022 FIRMADO 
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE E A SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA. LICITANTES HABILITADOS: CONS-
TRUTORA CONSTRUPLAN LTDA; PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI; 
RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. LICITANTES INABILITADOS: CONSTRUTORA 
SUME LTDA; EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI; 
INPREL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; LIVRAMENTO CONSTRUCOES, SERVICOS E 
PROJETOS EIRELI; NF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA; SERRA CONSTRUCOES E SERVI-
COS EIRELI; SPX CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 04/07/2022, às 10:00 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. 

São João do Tigre - PB, 21 de Junho de 2022
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA 1° ETAPA DO CAMPO 

DE FUTEBOL NO DISTRITO DE CACIMBINHA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB, 
CONFORME O SICONV N° 916041/2021 E OP: 1078688–75. LICITANTES HABILITADOS: LIVRA-
MENTO CONSTRUCOES, SERVICOS E PROJETOS EIRELI; NF SERVICOS DE ENGENHARIA 
LTDA; PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. . LICITANTES INABILITADOS: 
CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA; EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; INPREL 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; SPX 
CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, 
em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 04/07/2022, às 11:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Pedro 
Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. 

São João do Tigre - PB, 21 de Junho de 2022
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB, 
CONFORME O CONVÊNIO N° 910271/2021. 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 Federal nº 10024/19; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado.

São João do Tigre - PB, 28 de Junho de 2022
ZENON FLORÊNCIO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00020/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00020/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE ATEC – ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO 
RURAL – PNHR NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB; RATIFICO o correspondente pro-
cedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - R$ 27.000,00.

São João do Tigre - PB, 22 de Junho de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE ATEC – ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO 
RURAL – PNHR NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dis-
pensa de Licitação nº DV00020/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João 
do Tigre: 01.010 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO – 02 121 2026 2003 MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO – 3.3.90.39 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 06401/2022 - 27.06.22 - LCL 
SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - R$ 27.000,00. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00069/2022
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 Patrulha Mecanizada para o município de São José de Piranhas - PB. Abertura das propostas: dia 
08 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, 23 de Junho de 2022.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do presidente da CPL, sediada na Rua Orcine Fernandes, 

S/Nº - Centro - Sapé - PB, licitação modalidade concorrencia, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE SAPÉ/PB. Abertura 
da sessão pública: 10:00 horas do dia 16 de Agosto de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Com-
plementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 27 de Junho de 2022
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO

Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Contratação de empresa do ramo da construção civil, para executar os serviços de 
Construção de uma Creche Tipo A Integra Paraíba no município de Serra da Raiz–PB. Fundamento 
Legal: Tomada de Preços nº 00003/2022. Dotação: Recursos Próprios do Município de Serra da Raiz: 
(Recursos do Convênio Nº 0200/2022, celebrado entre a Secretaria de Estado da Educação, Ciência 
e Tecnologia (SEECT) e a Prefeitura Municipal de Serra da Raiz–PB Dotação Orçamentária: 02050 
– 12.365.1850.1012 – 4.4.90.51.00.00. Vigência: até 23/02/2023. Partes Contratantes: Prefeitura Muni-
cipal de Serra da Raíz e: CT Nº 00040/2022 - 23.06.22 - MJB PAIXÃO EIRELI-ME - R$ 1.109.388,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE (01) UMA MAQUINA AGRÍCOLA; ADJUDICO o seu objeto a: DF COMERCIO DE MAQUINAS 
E IMPLEMENTOS LTDA - R$ 201.000,00.

Tacima - PB, 20 de Junho de 2022
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE (01) 
UMA MAQUINA AGRÍCOLA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - R$ 201.000,00.

Tacima - PB, 22 de Junho de 2022
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021

LICITANTE REMANESCENTE – LOTES 04 E 05
O Pregoeiro do Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça, torna público para 

conhecimento de quem interessar, que foi homologado pelo  Excelentíssimo Senhor  Procurador-Geral 
de Justiça, Dr. Antônio Hortêncio Rocha Neto, com fulcro na legislação, tendo em vista a reabertura de 
sessão pública do pregão supramencionado, com registro neste órgão sob o  n. Processo MP Virtual 
001.2021.015023, no procedimento licitatório modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021, tipo 
Menor Preço, por lote, objetivando a Contratação de pessoa jurídica do ramo especializado na  prestação 
de serviços de Auxiliar Administrativo, por demanda, a serem realizados de forma indireta e contínua nas 
unidades que compõem o Ministério Público da Paraíba, a empresa, ASPEC EMPREENDIMENTOS 
E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 05.642.755/0001-03,  licitante vencedora remanescente dos lotes, com 
o valor anual de R$ 364.904,64, para o Lote 04; com o valor anual de R$ 152.043,60, para o Lote 05.

João Pessoa, 27 de junho de 2022.
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº SES-PRC-2021/03475
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022

DATA DE ABERTURA: 11/07/2022 - ÀS 13h.
INÍCIO DA DISPUTA: 11/07/2022 – ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 22-01196-3
LICITAÇÃO BB Nº 945997
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, COM INSTALAÇÃO, PARA 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, Sra. 

Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 010/2022/GS/SES, torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob 
o critério do menor preço por Item. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro 
II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos endereços eletrônicos dos portais www.licitacoes-e.com.
br, www.paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 10.024/2019, Decreto Estadual 
nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 500 – RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS. Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 
08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 27 de junho de 2022.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2022
PROCESSO Nº 32.901.900004.2022

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE CANA SEMENTES, destinado à SECRETARIA DE 
ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA - SEDAP , conforme 
edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 11/07/2022 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: gelic09@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-01216-7
João Pessoa, 27 de junho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2022
PROCESSO Nº 19.000.015770.2022

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA COM-
POSIÇÃO DE LABORATÓRIOS TÉCNICOS (MAKER), destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA - SEECT, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 11/07/2022 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: gelic07@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 22-01207-6
João Pessoa, 27 de junho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2022
PROCESSO Nº 19.000.013156.2022

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA des-
tinado aos HOSPITAIS: HPMGER, CPJM e HRETCG conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 11/07/2022 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 22-01202-6
João Pessoa, 27 de junho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS  Nº 05/2022

Registro CGE Nº 22-00946-7
COMUNICADO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica ao(s) participante(s) da TOMADA DE PREÇOS  Nº 05/2022 (Obras de Construção de 
Pista para Caminhada com 756 metros de extensão e 2 metros de largura na cidade de Barra 
de Santa Rosa.), que transcorreu o prazo sem recurso. Em vista disto, a Comissão ratifica sua 
decisão considerando habilitadas, as Empresas: SUPERJET SERVIÇO DE ENGENHARIA EIRELI, 
PLANENG ENGENHARIA LTDA, MATRIX CONSTRUTORA EIRELI, e UG CONSTRUTORA E 
SERVICOS EIRELI e inabilitada a empresa e KM ENGENHARIA LTDA descumpriu com o itens: 
10.4.subitem 10.4.1 “b”, “e” “e2” e.2 “e.2.2 (não apresentou Termos de abertura e encerramento do 
balanço patrimonial e deixou de apresenta DMPL e Notas explicativas) e 10.5 subitem 10.5.1.”b” 
( não apresentou Atestado(s) de capacidade técnico-operacional em obra de natureza idêntica)  e 
marca reunião para abertura da(s) Proposta(s) de Preços para o dia 29/06/2022   às 10: 00 horas.

João Pessoa, 27 de junho de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 049/2022

REGISTRO Nº 22-01221-6
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO (GINÁSIO REDUZIDO COM VESTIÁRIO) DA ESCOLA 

CACIQUE INIGUAÇU, EM MARCAÇÃO/PB
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 14 de julho de 2022, às 09h. 

João Pessoa, 27 de junho de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 041/2022

REGISTRO Nº 22-00984-7
A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 003/2022, torna público e 

comunica aos interessados que, conforme prevê o art. 21, §4º, da Lei 8.666/93, a nova data de 
Entrega das Propostas para o referido certame será 14  de julho de 2022, às 10h00, em razão das 
seguintes alterações: no subitem 2.1, onde se lê: “O VALOR ESTIMADO PARA A EXECUÇÃO DO 
OBJETO É DE R$ 741.946,77 (SETECENTOS E QUARENTA E UM MIL, NOVECENTOS E QUA-
RENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)”, leia-se: “O VALOR ESTIMADO PARA A 
EXECUÇÃO DO OBJETO É DE R$ 740.839,41 (SETECENTOS E QUARENTA MIL, OITOCENTOS 
E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS). O Edital retificado encontra-se à 
disposição dos interessados nesta CPL. 

 João Pessoa, 27 de junho de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização 
de pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá 
a partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 6100051 CPF: 789331294XX, CONTRATO: 0212540 CPF: 206053904XX, 
CONTRATO: 2211609 CPF: 026737504XX, CONTRATO: 0200245 CPF: 486653044XX, 
CONTRATO: 2163730 CPF: 109246424XX, CONTRATO: 2196775 CPF: 109843464XX, 
CONTRATO: 0228974 CPF: 335000104XX, CONTRATO: 1209553 CPF: 396674644XX, 
CONTRATO: 2228771 CPF: 139046024XX, CONTRATO: 2191491 CPF: 154019254XX, 
CONTRATO: 2137070 CPF: 112097784XX, CONTRATO: 2153388 CPF: 709802434XX, CON-
TRATO: 2207152 CPF: 099738804XX, CONTRATO: 2126211 CPF: 086972924XX, CONTRA-
TO: 2218558 CPF: 164343094XX, CONTRATO: 2208731 CPF: 117201684XX, CONTRATO: 
2169872 CPF: 789040304XX, CONTRATO: 2204646 CPF: 146393784XX, CONTRATO: 
2138094 CPF: 685520684XX, CONTRATO: 6100696 CPF: 697426424XX, CONTRATO: 
2700969 CPF: 166406124XX, CONTRATO: 2191364 CPF: 706192134XX, CONTRATO: 
2109354 CPF: 700740254XX, CONTRATO: 2130415 CPF: 705239163XX, CONTRATO: 
1213092 CPF: 822240994XX, CONTRATO: 2238696 CPF: 130666944XX, CONTRATO: 
2226040 CPF: 085528144XX, CONTRATO: 4102924 CPF: 022334204XX, CONTRATO: 
2142271 CPF: 519147434XX, CONTRATO: 2159756 CPF: 022483754XX, CONTRATO: 
2190977 CPF: 111119954XX, CONTRATO: 2124389 CPF: 119297434XX, CONTRATO: 6103188 
CPF: 514859074XX, CONTRATO: 6103422 CPF: 027432554XX, CONTRATO: 2160944 
CPF: 917341694XX, CONTRATO: 2145059 CPF: 954040584XX, CONTRATO: 2180567 
CPF: 113363354XX, CONTRATO: 6101991 CPF: 022374954XX, CONTRATO: 2103786 
CPF: 025879084XX, CONTRATO: 2194666 CPF: 705656744XX, CONTRATO: 2188971 
CPF: 121937514XX, CONTRATO: 6105376 CPF: 047489414XX, CONTRATO: 2234943 
CPF: 007974174XX, CONTRATO: 2147745 CPF: 502278153XX, CONTRATO: 2191646 
CPF: 726539224XX, CONTRATO: 0203006 CPF: 139583484XX, CONTRATO: 2700657 
CPF: 013588374XX, CONTRATO: 2107532 CPF: 011714684XX, CONTRATO: 2112071 

CPF: 691880844XX, CONTRATO: 0241979 CPF: 072429304XX, CONTRATO: 2500149 
CPF: 059486944XX, CONTRATO: 2152539 CPF: 152145834XX, CONTRATO: 2182505 
CPF: 207359444XX, CONTRATO: 2223866 CPF: 603289674XX, CONTRATO: 1600084 
CPF: 141143564XX, CONTRATO: 2210731 CPF: 131390444XX, CONTRATO: 21104236 CPF: 
103302054XX, CONTRATO: 2209577 CPF: 088973204XX, CONTRATO: 2141464 CPF: 060609974XX, 
CONTRATO: 6108327 CPF: 011230314XX, CONTRATO: 2176112 CPF: 872372374XX, CONTRATO: 
2236565 CPF: 048438704XX, CONTRATO: 2132226 CPF: 848251894XX, CONTRATO: 6102216 CPF: 
424578744XX, CONTRATO: 2117402 CPF: 047532214XX, CONTRATO: 2125579 CPF: 893662714XX, 
CONTRATO: 2222493 CPF: 106838354XX, CONTRATO: 2239756 CPF: 102859604XX, CONTRATO: 
2141244 CPF: 129381534XX, CONTRATO: 2116350 CPF: 111078784XX, CONTRATO: 2102647 CPF: 
118802434XX, CONTRATO: 2125233 CPF: 054141834XX, CONTRATO: 0211185 CPF: 468220704XX, 
CONTRATO: 2174467 CPF: 071959344XX, CONTRATO: 2191792 CPF: 110709954XX, CONTRATO: 
0211425 CPF: 151294544XX, CONTRATO: 2185089 CPF: 008018404XX, CONTRATO: 4101750 CPF: 
752672504XX, CONTRATO: 2144498 CPF: 009653624XX, CONTRATO: 6105069 CPF: 039720854XX, 
CONTRATO: 2223284 CPF: 711190974XX, CONTRATO: 2198160 CPF: 111972334XX, CONTRATO: 
2132728 CPF: 839833764XX, CONTRATO: 6103145 CPF: 299614594XX, CONTRATO: 6105295 CPF: 
009700094XX, CONTRATO: 2149317 CPF: 674025004XX, CONTRATO: 2186371 CPF: 002612464XX, 
CONTRATO: 2217202 CPF: 104945494XX, CONTRATO: 2230607 CPF: 126729824XX, CONTRATO: 
1210755 CPF: 205560044XX, CONTRATO: 0241661 CPF: 789718534XX

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com aUnimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2240791 CPF: 179586154XX, CONTRATO: 6104730 CPF: 049867434XX, 
CONTRATO: 2606318 CPF: 083156224XX, CONTRATO: 21101174 CPF: 102295924XX, 
CONTRATO: 2603692 CPF: 162759224XX, CONTRATO: 2612314 CPF: 011808644XX, 
CONTRATO: 2604628 CPF: 087993304XX, CONTRATO: 2604102 CPF: 166073124XX, 
CONTRATO: 2229711 CPF: 010274884XX, CONTRATO: 2236072 CPF: 134145114XX, 
CONTRATO: 2609391 CPF: 122730534XX, CONTRATO: 6201668 CPF: 012589514XX, 
CONTRATO: 6202006 CPF: 854064904XX, CONTRATO: 2607319 CPF: 738302594XX, 
CONTRATO: 1101403 CPF: 364156504XX, CONTRATO: 2241220 CPF: 705853894XX, 
CONTRATO: 2236441 CPF: 952268424XX, CONTRATO: 2236472 CPF: 095940314XX, 
CONTRATO: 2608332 CPF: 010670454XX, CONTRATO: 2237206 CPF: 095238534XX, 
CONTRATO: 6104919 CPF: 030856234XX, CONTRATO: 2610867 CPF: 056619474XX, 
CONTRATO: 21103053 CPF: 111949694XX, CONTRATO: 2604595 CPF: 066495434XX, 
CONTRATO: 6106933 CPF: 395903724XX, CONTRATO: 2130970 CPF: 132480704XX, 
CONTRATO: 2239773 CPF: 158652164XX, CONTRATO: 2237239 CPF: 132827804XX, 
CONTRATO: 2609106 CPF: 701547264XX, CONTRATO: 2229873 CPF: 021122674XX, 
CONTRATO: 2607653 CPF: 171308994XX, CONTRATO: 2235974 CPF: 046512954XX, 
CONTRATO: 2602764 CPF: 161295274XX, CONTRATO: 6105289 CPF: 929808644XX, 
CONTRATO: 2613951 CPF: 044362114XX, CONTRATO: 2607540 CPF: 032537984XX, 
CONTRATO: 2242096 CPF: 144133864XX, CONTRATO: 2237272 CPF: 159355914XX, 
CONTRATO: 2233516 CPF: 154379684XX, CONTRATO: 2602921 CPF: 030959024XX, 
CONTRATO: 2605045 CPF: 167774204XX, CONTRATO: 2613894 CPF: 050068774XX, 
CONTRATO: 2241941 CPF: 014176884XX, CONTRATO: 2237101 CPF: 028698714XX, 
CONTRATO: 2613914 CPF: 097990814XX, CONTRATO: 6105368 CPF: 008689884XX, 
CONTRATO: 2241701 CPF: 486103214XX, CONTRATO: 2602906 CPF: 145050654XX, 
CONTRATO: 2608723 CPF: 097168614XX, CONTRATO: 2608789 CPF: 136768164XX, 
CONTRATO: 6202884 CPF: 218347414XX, CONTRATO: 2235602 CPF: 048216404XX, 
CONTRATO: 2203327 CPF: 087764264XX, CONTRATO: 2241425 CPF: 096623664XX, 
CONTRATO: 21100034 CPF: 691509904XX, CONTRATO: 2240922 CPF: 140147594XX, 
CONTRATO: 2614138 CPF: 111557914XX, CONTRATO: 2238132 CPF: 176848424XX, CON-
TRATO: 2700804 CPF: 141953204XX, CONTRATO: 2614453 CPF: 099011054XX, CONTRA-
TO: 6201837 CPF: 077840384XX, CONTRATO: 2614490 CPF: 023402794XX, CONTRATO: 
2240434 CPF: 132392834XX, CONTRATO: 2608667 CPF: 042470814XX, CONTRATO: 
2235517 CPF: 707370814XX, CONTRATO: 2240870 CPF: 705151654XX, CONTRATO: 
2614757 CPF: 089812444XX, CONTRATO: 0222703 CPF: 381922254XX, CONTRATO: 
2235664 CPF: 130702874XX, CONTRATO: 2607129 CPF: 050739694XX, CONTRATO: 
2234680 CPF: 705828284XX, CONTRATO: 2242004 CPF: 177026314XX, CONTRATO: 
6202049 CPF: 024113734XX, CONTRATO: 2236937 CPF: 078254464XX, CONTRATO: 
2234760 CPF: 090561184XX, CONTRATO: 2611205 CPF: 065839294XX, CONTRATO: 2229968 
CPF: 799069664XX, CONTRATO: 2240563 CPF: 052104574XX, CONTRATO: 2239949 
CPF: 463685868XX, CONTRATO: 2229242 CPF: 096968644XX, CONTRATO: 2237194 
CPF: 094561424XX, CONTRATO: 2604193 CPF: 619060187XX, CONTRATO: 2235110 
CPF: 012581074XX, CONTRATO: 2602195 CPF: 065827954XX, CONTRATO: 2602131 
CPF: 709510264XX, CONTRATO: 2601403 CPF: 035635104XX, CONTRATO: 21102980 
CPF: 044431724XX, CONTRATO: 2608501 CPF: 726027914XX, CONTRATO: 21104174 
CPF: 150681404XX, CONTRATO: 2604007 CPF: 010008974XX, CONTRATO: 6107983 
CPF: 059219454XX, CONTRATO: 2613621 CPF: 365051704XX, CONTRATO: 2608435 
CPF: 046564384XX, CONTRATO: 2500392 CPF: 145909104XX, CONTRATO: 2241327 
CPF: 129334074XX, CONTRATO: 2613910 CPF: 179157944XX, CONTRATO: 21103279 
CPF: 139270374XX, CONTRATO: 2613439 CPF: 178506424XX, CONTRATO: 2606703 
CPF: 707881264XX, CONTRATO: 2612785 CPF: 114466424XX, CONTRATO: 2128498 
CPF: 007446334XX, CONTRATO: 2240739 CPF: 090767794XX, CONTRATO: 2500268 
CPF: 711411714XX, CONTRATO: 2701136 CPF: 708132694XX, CONTRATO: 21103694 CPF: 
108131634XX, CONTRATO: 2607285 CPF: 171201354XX, CONTRATO: 2500464 CPF: 040322094XX, 
CONTRATO: 2701605 CPF: 186191087XX, CONTRATO: 2702466 CPF: 979481106XX, CONTRATO: 
2610527 CPF: 498841404XX, CONTRATO: 6104450 CPF: 910422834XX, CONTRATO: 2137575 CPF: 
134499418XX, CONTRATO: 2602414 CPF: 789238674XX, CONTRATO: 2238778 CPF: 177452124XX, 
CONTRATO: 2608938 CPF: 083378404XX, CONTRATO: 21104928 CPF: 045395944XX, CONTRATO: 
6202304 CPF: 048815984XX, CONTRATO: 2233433 CPF: 154197154XX, CONTRATO: 2609626 
CPF: 713724374XX, CONTRATO: 21104187 CPF: 709586414XX, CONTRATO: 2607656 CPF: 
119406614XX, CONTRATO: 2168988 CPF: 121892494XX, CONTRATO: 2612286 CPF: 077725485XX, 
CONTRATO: 2401852 CPF: 024952064XX, CONTRATO: 2612797 CPF: 167371124XX, CONTRATO: 
2156017 CPF: 109131994XX, CONTRATO: 2606330 CPF: 144721164XX, CONTRATO: 2241785 CPF: 
055142254XX, CONTRATO: 2234423 CPF: 096692524XX, CONTRATO: 2221984 CPF: 107587164XX, 
CONTRATO: 2401271 CPF: 138046554XX, CONTRATO: 2402445 CPF: 120539984XX, CONTRATO: 
2615027 CPF: 063001724XX, CONTRATO: 2701232 CPF: 134045944XX
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Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 0303564 CPF: 395831984XX, CONTRATO: 2612351 CPF: 151874164XX, 
CONTRATO: 2179161 CPF: 117155124XX, CONTRATO: 2223333 CPF: 121713804XX, CON-
TRATO: 2500042 CPF: 705626504XX, CONTRATO: 2701033 CPF: 120655344XX, CONTRA-
TO: 2614820 CPF: 172696834XX, CONTRATO: 2218965 CPF: 130182024XX, CONTRATO: 
2610694 CPF: 044461024XX, CONTRATO: 2102104 CPF: 111773617XX, CONTRATO: 2138251 
CPF: 065591004XX, CONTRATO: 2605702 CPF: 954189114XX, CONTRATO: 4102430 CPF: 
054746364XX, CONTRATO: 2203065 CPF: 105589294XX, CONTRATO: 2217642 CPF: 
030520094XX, CONTRATO: 2201113 CPF: 115326064XX, CONTRATO: 2111864 CPF: 074705584XX, 
CONTRATO: 2222308 CPF: 115380804XX, CONTRATO: 2236068 CPF: 083571574XX, 
CONTRATO: 2701446 CPF: 162587804XX, CONTRATO: 2606843 CPF: 299699994XX, 
CONTRATO: 2402548 CPF: 180789684XX, CONTRATO: 2601851 CPF: 083006554XX, 
CONTRATO: 2238034 CPF: 727510961XX, CONTRATO: 2219617 CPF: 029078854XX, 
CONTRATO: 2106391 CPF: 103326214XX, CONTRATO: 2240560 CPF: 177048034XX, 
CONTRATO: 2103756 CPF: 079304254XX, CONTRATO: 2233428 CPF: 711466214XX, 
CONTRATO: 2152089 CPF: 076736624XX, CONTRATO: 2611704 CPF: 175708274XX, 
CONTRATO: 2170044 CPF: 706034904XX, CONTRATO: 2169395 CPF: 705267864XX, 
CONTRATO: 2168727 CPF: 226589148XX, CONTRATO: 0241621 CPF: 141017504XX, 
CONTRATO: 2164341 CPF: 034873544XX, CONTRATO: 4103087 CPF: 051221604XX, 
CONTRATO: 2156028 CPF: 108662224XX, CONTRATO: 2701518 CPF: 102362654XX, 
CONTRATO: 2212123 CPF: 117889004XX, CONTRATO: 2121306 CPF: 070305234XX, 
CONTRATO: 2205239 CPF: 097141154XX, CONTRATO: 2140448 CPF: 105297014XX, 
CONTRATO: 2101837 CPF: 107234004XX, CONTRATO: 2212668 CPF: 701154614XX, 
CONTRATO: 2141106 CPF: 127173264XX, CONTRATO: 2219556 CPF: 449428424XX, 
CONTRATO: 2141064 CPF: 691157704XX, CONTRATO: 2610965 CPF: 801452214XX, 
CONTRATO: 2200955 CPF: 052390734XX, CONTRATO: 2135862 CPF: 982321004XX, 
CONTRATO: 2700965 CPF: 138899304XX, CONTRATO: 2604799 CPF: 166911354XX, 
CONTRATO: 21104294 CPF: 152630204XX, CONTRATO: 2241023 CPF: 079517784XX, 
CONTRATO: 4102059 CPF: 003053244XX, CONTRATO: 2604093 CPF: 714394734XX, 
CONTRATO: 2205238 CPF: 074224174XX, CONTRATO: 2179550 CPF: 047933574XX, 
CONTRATO: 2239156 CPF: 707766974XX, CONTRATO: 2235739 CPF: 133640234XX, 
CONTRATO: 0230853 CPF: 414667054XX, CONTRATO: 2239022 CPF: 095712544XX, 
CONTRATO: 2610878 CPF: 569650364XX, CONTRATO: 21102631 CPF: 092890194XX, 
CONTRATO: 2117694 CPF: 113474134XX, CONTRATO: 4200384 CPF: 475354904XX, CON-
TRATO: 2607460 CPF: 685844904XX, CONTRATO: 2228388 CPF: 053560304XX, CONTRA-
TO: 2611720 CPF: 173807244XX, CONTRATO: 2211035 CPF: 119145124XX, CONTRATO: 
0247027 CPF: 203459094XX, CONTRATO: 2237003 CPF: 131821244XX, CONTRATO: 
2158145 CPF: 120343414XX, CONTRATO: 2700651 CPF: 163674734XX, CONTRATO: 
0212388 CPF: 075246664XX, CONTRATO: 2208113 CPF: 379876234XX, CONTRATO: 
2605017 CPF: 349769574XX, CONTRATO: 6106344 CPF: 084449264XX, CONTRATO: 
2231628 CPF: 083346044XX, CONTRATO: 6201988 CPF: 620786074XX, CONTRATO: 
4100505 CPF: 010168693XX, CONTRATO: 2614814 CPF: 651084424XX, CONTRATO: 
2604217 CPF: 288219634XX, CONTRATO: 2233646 CPF: 467743944XX, CONTRATO: 
2165886 CPF: 048736384XX, CONTRATO: 2210106 CPF: 117314594XX, CONTRATO: 
2605419 CPF: 704296164XX, CONTRATO: 2606221 CPF: 705383594XX, CONTRATO: 
2613058 CPF: 161207674XX, CONTRATO: 2111046 CPF: 072482414XX, CONTRATO: 2600500 
CPF: 027389364XX, CONTRATO: 6106727 CPF: 064758134XX, CONTRATO: 2200015 
CPF: 437128194XX, CONTRATO: 2118487 CPF: 104688404XX, CONTRATO: 2188482 
CPF: 105850204XX, CONTRATO: 2118932 CPF: 092263274XX, CONTRATO: 2701791 
CPF: 059725574XX, CONTRATO: 2232721 CPF: 138834794XX, CONTRATO: 6105527 
CPF: 026613634XX, CONTRATO: 2237483 CPF: 168944014XX, CONTRATO: 2602536 
CPF: 140809504XX, CONTRATO: 2236971 CPF: 161117934XX, CONTRATO: 6108343 CPF: 
042167264XX, CONTRATO: 2172970 CPF: 090252174XX, CONTRATO: 2236642 CPF: 
019890914XX, CONTRATO: 2238462 CPF: 173219894XX, CONTRATO: 2223594 CPF: 
056859064XX, CONTRATO: 2176392 CPF: 104688424XX, CONTRATO: 0303743 CPF: 
251646004XX, CONTRATO: 2614897 CPF: 180428374XX, CONTRATO: 2167865 CPF: 
131022954XX, CONTRATO: 4200884 CPF: 022123684XX, CONTRATO: 2610463 CPF: 
053803934XX, CONTRATO: 2241050 CPF: 717796504XX, CONTRATO: 2230920 CPF: 
712427054XX, CONTRATO: 2241852 CPF: 710956344XX, CONTRATO: 4200465 CPF: 
046360674XX, CONTRATO: 2105254 CPF: 460206404XX, CONTRATO: 21104304 CPF: 
152522934XX, CONTRATO: 2605585 CPF: 168013684XX, CONTRATO: 0213444 CPF: 
714694944XX, CONTRATO: 2230829 CPF: 126373794XX, CONTRATO: 2100459 CPF: 
203170934XX, CONTRATO: 2603727 CPF: 148672754XX, CONTRATO: 2202339 CPF: 
133741654XX, CONTRATO: 2700750 CPF: 164579884XX, CONTRATO: 2138594 CPF: 
001821244XX, CONTRATO: 2612889 CPF: 162682714XX, CONTRATO: 2142829 CPF: 
103259354XX, CONTRATO: 5300128 CPF: 072447704XX

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2241903 CPF: 701646034XX, CONTRATO: 2178442 CPF: 027888064XX, 
CONTRATO: 2234256 CPF: 024230044XX, CONTRATO: 21100606 CPF: 125764164XX, 
CONTRATO: 2613067 CPF: 374009164XX, CONTRATO: 2611732 CPF: 358816728XX, 
CONTRATO: 2401182 CPF: 023045144XX, CONTRATO: 2231726 CPF: 701736594XX, 
CONTRATO: 2600057 CPF: 352715128XX, CONTRATO: 2606242 CPF: 098456574XX, 
CONTRATO: 2158217 CPF: 703890254XX, CONTRATO: 2609552 CPF: 168292694XX, 
CONTRATO: 0506266 CPF: 250528614XX, CONTRATO: 2603777 CPF: 166031364XX, 
CONTRATO: 2128888 CPF: 129450654XX, CONTRATO: 2241893 CPF: 038133914XX, 
CONTRATO: 2700942 CPF: 046557984XX, CONTRATO: 2237728 CPF: 707651134XX, CON-
TRATO: 2105005 CPF: 175551454XX, CONTRATO: 2226587 CPF: 119874294XX, CONTRA-
TO: 2614632 CPF: 180460754XX, CONTRATO: 2608638 CPF: 172250424XX, CONTRATO: 
2233746 CPF: 012727834XX, CONTRATO: 2613513 CPF: 057479624XX, CONTRATO: 
2176133 CPF: 518571544XX, CONTRATO: 2116343 CPF: 009355024XX, CONTRATO: 2603244 
CPF: 164755404XX, CONTRATO: 2165189 CPF: 053074924XX, CONTRATO: 2610528 
CPF: 296222472XX, CONTRATO: 2610098 CPF: 710927354XX, CONTRATO: 2237676 
CPF: 135395714XX, CONTRATO: 2176984 CPF: 109622174XX, CONTRATO: 2181410 
CPF: 067219124XX, CONTRATO: 2236707 CPF: 171404754XX, CONTRATO: 2187994 
CPF: 140305044XX, CONTRATO: 2207040 CPF: 128789414XX, CONTRATO: 2110069 CPF: 
135653964XX, CONTRATO: 2165898 CPF: 556996344XX, CONTRATO: 2612390 CPF: 
101011004XX, CONTRATO: 2239774 CPF: 068513774XX, CONTRATO: 2614042 CPF: 
179425674XX, CONTRATO: 2702452 CPF: 704231264XX, CONTRATO: 2196000 CPF: 
129566934XX, CONTRATO: 0504988 CPF: 059071224XX, CONTRATO: 2239247 CPF: 

178115214XX, CONTRATO: 2192847 CPF: 113145774XX, CONTRATO: 2241834 CPF: 
701646124XX, CONTRATO: 2241821 CPF: 717919094XX
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Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização 
de pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá 
a partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2217504 CPF: 504509564XX, CONTRATO: 2176650 CPF: 048718894XX, 
CONTRATO: 2601548 CPF: 160612974XX, CONTRATO: 1214423 CPF: 436084934XX, 
CONTRATO: 2204512 CPF: 450846024XX, CONTRATO: 2103910 CPF: 467539154XX, 
CONTRATO: 6107707 CPF: 032486094XX, CONTRATO: 0212779 CPF: 526642874XX, 
CONTRATO: 2154794 CPF: 635727887XX, CONTRATO: 2606917 CPF: 073184764XX, 
CONTRATO: 21104694 CPF: 036456284XX, CONTRATO: 2238869 CPF: 169411744XX, 
CONTRATO: 2609606 CPF: 111552774XX, CONTRATO: 4100591 CPF: 276253704XX, CON-
TRATO: 4100478 CPF: 008736704XX, CONTRATO: 4200403 CPF: 726591734XX, CONTRA-
TO: 2159040 CPF: 022617284XX, CONTRATO: 2123280 CPF: 010415914XX, CONTRATO: 
4103127 CPF: 450557264XX, CONTRATO: 2195200 CPF: 105380054XX, CONTRATO: 
2146615 CPF: 101234594XX, CONTRATO: 4102559 CPF: 726738694XX, CONTRATO: 
4101676 CPF: 459050294XX, CONTRATO: 21103699 CPF: 535608414XX, CONTRATO: 
5102883 CPF: 052487924XX, CONTRATO: 2606813 CPF: 701597844XX, CONTRATO: 
0500871 CPF: 826179024XX, CONTRATO: 1205914 CPF: 840585604XX, CONTRATO: 
2613362 CPF: 173083844XX, CONTRATO: 4103277 CPF: 030191824XX, CONTRATO: 
2608152 CPF: 703192644XX, CONTRATO: 2229980 CPF: 052861054XX, CONTRATO: 
2117276 CPF: 111075824XX, CONTRATO: 2145061 CPF: 324226284XX, CONTRATO: 2163708 
CPF: 981383754XX, CONTRATO: 2152148 CPF: 107481114XX, CONTRATO: 2154259 CPF: 
025841974XX, CONTRATO: 2232549 CPF: 788463824XX, CONTRATO: 2150845 CPF: 
674962454XX, CONTRATO: 2236731 CPF: 716404964XX, CONTRATO: 2109795 CPF: 
009779554XX, CONTRATO: 2158221 CPF: 119653544XX, CONTRATO: 2239680 CPF: 
178653274XX, CONTRATO: 2118238 CPF: 144208734XX, CONTRATO: 4102890 CPF: 
039524064XX, CONTRATO: 2226000 CPF: 138458054XX, CONTRATO: 2239579 CPF: 
057540824XX, CONTRATO: 4103324 CPF: 064397004XX, CONTRATO: 1209399 CPF: 
206094004XX, CONTRATO: 6106216 CPF: 000226984XX, CONTRATO: 2229153 CPF: 
139539764XX, CONTRATO: 2237977 CPF: 058873774XX, CONTRATO: 1213510 CPF: 
141152634XX, CONTRATO: 2238653 CPF: 092183544XX, CONTRATO: 2141506 CPF: 
007886444XX, CONTRATO: 2170406 CPF: 102067974XX, CONTRATO: 2612043 CPF: 
008054854XX, CONTRATO: 4200851 CPF: 039751734XX, CONTRATO: 2218477 CPF: 
455398047XX, CONTRATO: 2240966 CPF: 179762294XX, CONTRATO: 2238477 CPF: 
145642984XX, CONTRATO: 4102734 CPF: 299457984XX, CONTRATO: 2608598 CPF: 
096876084XX, CONTRATO: 4103700 CPF: 425048644XX, CONTRATO: 2113164 CPF: 
676055674XX, CONTRATO: 1200138 CPF: 608603084XX, CONTRATO: 2600999 CPF: 
145060464XX, CONTRATO: 2176306 CPF: 964831304XX, CONTRATO: 2197108 CPF: 
674198794XX, CONTRATO: 2149626 CPF: 715582574XX, CONTRATO: 2199685 CPF: 
139080284XX, CONTRATO: 2168314 CPF: 019191634XX, CONTRATO: 2144280 CPF: 
977700784XX, CONTRATO: 2216106 CPF: 704839344XX, CONTRATO: 1203804 CPF: 
023933644XX, CONTRATO: 2160600 CPF: 414570054XX, CONTRATO: 1200014 CPF: 
437694704XX, CONTRATO: 2108494 CPF: 110295334XX, CONTRATO: 2101834 CPF: 
108979024XX, CONTRATO: 4100298 CPF: 424620704XX, CONTRATO: 2128136 CPF: 
035463044XX, CONTRATO: 6101231 CPF: 039892794XX, CONTRATO: 2608080 CPF: 
166495434XX, CONTRATO: 2158061 CPF: 345622734XX, CONTRATO: 4104186 CPF: 
436575244XX, CONTRATO: 2161546 CPF: 007516324XX, CONTRATO: 2149625 CPF: 
110255424XX, CONTRATO: 4100219 CPF: 204279484XX, CONTRATO: 2111109 CPF: 118335144XX, 
CONTRATO: 2701651 CPF: 379867164XX, CONTRATO: 4102316 CPF: 203923464XX, 
CONTRATO: 2606832 CPF: 170858254XX, CONTRATO: 0212797 CPF: 676479364XX, 
CONTRATO: 2237318 CPF: 137479704XX, CONTRATO: 2223267 CPF: 701723354XX, 
CONTRATO: 2219681 CPF: 089899424XX, CONTRATO: 2402215 CPF: 164346084XX, 
CONTRATO: 2613098 CPF: 156762654XX, CONTRATO: 2201173 CPF: 486098894XX, 
CONTRATO: 0230601 CPF: 421967954XX, CONTRATO: 2120696 CPF: 034523154XX, 
CONTRATO: 2241106 CPF: 165706354XX, CONTRATO: 2238155 CPF: 024734794XX, 
CONTRATO: 2601877 CPF: 146779674XX, CONTRATO: 6107547 CPF: 081035365XX, 
CONTRATO: 2125005 CPF: 133125294XX, CONTRATO: 2197966 CPF: 952052254XX, 
CONTRATO: 21103195 CPF: 146453504XX, CONTRATO: 2606048 CPF: 109000684XX, 
CONTRATO: 5201965 CPF: 071202644XX, CONTRATO: 2610791 CPF: 099568574XX, 
CONTRATO: 2605812 CPF: 024610674XX, CONTRATO: 2700840 CPF: 045476014XX, 
CONTRATO: 2233144 CPF: 009702644XX, CONTRATO: 2119183 CPF: 826148734XX, 
CONTRATO: 2607201 CPF: 077936664XX, CONTRATO: 21102171 CPF: 111945654XX, 
CONTRATO: 2165778 CPF: 031199624XX, CONTRATO: 2172398 CPF: 436431834XX, 
CONTRATO: 2152851 CPF: 104846604XX, CONTRATO: 2181012 CPF: 134720434XX, 
CONTRATO: 2184340 CPF: 602559274XX, CONTRATO: 2608075 CPF: 709870484XX, 
CONTRATO: 2612635 CPF: 143172644XX, CONTRATO: 2610026 CPF: 066276564XX, 
CONTRATO: 2166713 CPF: 873041044XX, CONTRATO: 2611137 CPF: 157927974XX, CON-
TRATO: 4101101 CPF: 535713805XX, CONTRATO: 2211590 CPF: 086491224XX, CONTRA-
TO: 2701440 CPF: 082989254XX, CONTRATO: 0240117 CPF: 528967064XX, CONTRATO: 
2603801 CPF: 090713804XX, CONTRATO: 2219770 CPF: 027494584XX, CONTRATO: 
4101762 CPF: 057689104XX, CONTRATO: 21101339 CPF: 940998809XX, CONTRATO: 
2201975 CPF: 338437324XX, CONTRATO: 2182012 CPF: 569185264XX, CONTRATO: 
4100749 CPF: 190921644XX, CONTRATO: 2118125 CPF: 012471658XX, CONTRATO: 1211428 
CPF: 098303674XX, CONTRATO: 4102115 CPF: 033310244XX, CONTRATO: 2611404 CPF: 
716321724XX, CONTRATO: 2139475 CPF: 031457284XX, CONTRATO: 2202804 CPF: 
739603224XX, CONTRATO: 2116012 CPF: 076170944XX, CONTRATO: 2158439 CPF: 
010956824XX, CONTRATO: 2237335 CPF: 067070432XX, CONTRATO: 2102797 CPF: 
461907244XX, CONTRATO: 4100739 CPF: 035390474XX, CONTRATO: 2604853 CPF: 
126647264XX, CONTRATO: 2610754 CPF: 169698514XX, CONTRATO: 2153486 CPF: 
105842894XX, CONTRATO: 2181783 CPF: 103794464XX, CONTRATO: 2115869 CPF: 
157396474XX, CONTRATO: 2233454 CPF: 146249424XX, CONTRATO: 2162178 CPF: 
000787234XX, CONTRATO: 2189075 CPF: 103280204XX, CONTRATO: 2700488 CPF: 
161045804XX, CONTRATO: 2121526 CPF: 009494764XX, CONTRATO: 2238793 CPF: 
094978444XX, CONTRATO: 2610672 CPF: 135688014XX, CONTRATO: 2609116 CPF: 
173237214XX, CONTRATO: 2120891 CPF: 049609344XX, CONTRATO: 4102526 CPF: 
488523094XX, CONTRATO: 2401497 CPF: 009100594XX

 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO NOVA 
VIDA LTDA – COOPERVIDA CNPJ: 01.000.428/0001-05 ASSEMBLÉIA GERAL EXTRA ORDINARIA 
ELEITORAL  EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO Sueles Targino da Silva Fideles presidente da 
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO NOVA 
VIDA LTDA - COOPERVIDA inscrita no CNPJ: 01.000.428/0001-05 no uso das atribuições que lhe 
confere o Estatuto Social, convoca os 182 associados, em condições de votar, para se reunirem em 
Assembleia Geral Extra Ordinária  Eleitoral, a realizar-se no dia 08 de ju1ho 2022, que será realizada 
na IGREJA BATISTA situada no Assentamento Nova Vida, Sn, Zona Rural município de Pitimbu, 
Estado da Paraíba, em primeira  convocação às 8:00 horas com metade mais um associado dos 
associados presentes, em segunda convocação as 9:00  com a presença de 2/3 (dois terços) dos 
associados presentes e em terceira e última convocação às 10:00 horas, com a presença de no 
mínimo 10 (dez) associados pressentes, para deliberar sobre a seguinte  ORDEM DO DIA: ELEIÇÃO 
E POSSE PARA OS MEMBROS DA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL Para efeito de quórum 
o número de sócio nesta data é de 182 associados.  Assentamento Nova Vida, Pitimbu – PB, 27 
de junho de 2022. SUELES TARGINO DA SILVA FIDELES Presidente

SINTEPS-CG – SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS 
DE PREST. DE SERVIÇOS DE CAMPINA GRANDE/PB

RUA JOÃO DE LEMOS PESSOA, Nº 95, SANDRA CAVALCANTE
TELEFONE (83)3321-3155

CAMPINA GRANDE-PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINTEPS-CG, através de sua diretoria, convoca todos os trabalhadores da empresa ALERTA 

SERVIÇOS EIRELI inscrita sob o CNPJ n° 04.427.309/0001-13, lotados nas escolas estaduais e 
que estão vinculados ao contrato administrativo firmado com a SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNO-LOGIA, no Município de Campina Grande/PB, para no 
dia 23/06/2022 (vinte e dois de junho de dois mil e vinte e dois), discutir o fechamento do Acordo 
Coletivo de Traba-lhoreferente ao gozo das férias em dois períodose deliberar as seguintes pautas:

1. Leitura do edital de convocação;
2. Autorizar o sindicato a negociar em nome da categoria;
3. Discutir as cláusulas que irão compor o acordo;
4. E demais assuntos do interesse da categoria.

CAMPINA GRANDE (PB), 22/06/2022.
João Paulo Guimarães de Souto
Vice-Presidente do SINTEPS-CG

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lucena - PB
Rua Davi Falcão, 55 – Centro – Lucena /PB

CNPJ: 09.296.559/0001-85
ELEIÇÕES SINDICAIS

AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizada eleição do STR de Lucena, no dia 21 de agosto de 2022, no período das 08:00h 

às 14:00h, na Rua Davi Falcão, 55 – Centro – Lucena/PB para composição da Diretoria, Conselho 
Fiscal e Delegados Representantes e respectivos suplentes junto ao Conselho da Federação dos 
Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da Paraíba – FETAG-PB. 
O registro de chapas deverá ser apresentado à Secretaria da Entidade, no horário de 08:00h as 
12:00h, no período de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste Aviso em Jornal. O Edital de 
convocação encontra-se afixado na Sede do Sindicato, nos Correios, na Câmara Municipal e na 
Empresa Coco do Vale. 

Lucena - PB, 28 de junho de 2022.
JOSÉ CARLOS SILVA DA COSTA

Presidente

SÃO BRAZ S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
CNPJ. Nº. 08.811.226/0001-84

NIRE 253.0000175-5
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS REALIZADAS 

EM 23 MAIO DE 2022.
LOCAL E HORA: Sede social, na Rua José do Patrocínio nº. 93, São José, nesta cidade de 

Campina Grande-PB, às 10:00 horas. PRESENÇA: acionistas representados mais 2/3 do capi-
tal social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença de Acionistas”. 
CONVOCAÇÃO: Edital publicado no “Jornal A União” nos dias19, 20 e 21 de maio de 2022. 
COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Eduardo de Oliveira Carlos da Silva (Presidente)eSr. Francisco 
Leonel Pereira Freire (Secretário).

DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: Foram aprovados, por 
unanimidade, com as abstenções legais:

I- Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicados no “Jornal A 
União” no dia 20 de abrilde 2022.

II-Reserva de lucro do exercício no valor de R$ 17.526.704,80(Dezessete milhões, quinhentos 
e vinteeseis mil, setecentos e quatroreais, e oitenta centavos).

III-Distribuição de dividendos, no valor de R$ 5.842.234,92 (Cinco milhões, oitocentos e quarenta 
e dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos).

DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA: Foi aprovado por unani-
midade, a proposta da diretoria de aumento do capital social no valor de R$ 46.792.020,79(Quarenta 
e seismilhões,setecentos e noventa e doismil, vintereais e setenta e novecentavos), mediante 
incorporação dos saldos das contas constante do Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2021: 

I-Da reserva de lucros por incentivos fiscais Estaduais do FAIN, no valor de R$39.042.136,64 
(Trinta e nove milhões, quarenta e dois mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos) e;

II-Da reserva de lucros por Incentivos Fiscais do Imposto de Renda, no valor de 
R$7.749.884,15(Sete milhão, setecentosequarenta e nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais 
equinzecentavos).

Como decorrência dessas deliberações, foi aprovada a alteração do art. 5º do Estatuto Social, 
que passou a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O Capital Social, totalmente subscrito e 
integralizado, é de R$369.208.009,22(Trezentos e sessenta e nove milhões, duzentos eoito mil, nove 
reais e vinte e dois centavos),dividido em 14.400.000 (quatorze milhões e quatrocentos mil) ações 
sem valor nominal, sendo 4.800.000 (quatro milhões e oitocentos mil) ações ordinárias nominativas 
e 9.600.000 (nove milhões e seiscentos mil) ações preferenciais nominativas”.ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da 
presente ata, no livro próprio, a qual depois de lida e aprovada vai por todos os presentes assinada. 
A presente Ata é cópia fiel da lavrada no livro próprio.

Campina Grande PB, 23de maio de 2022.
Eduardo de Oliveira Carlos da Silva           Francisco Leonel Pereira Freire

                                 Presidente      Secretário 

NACIONAL ATLÉTICO CLUBE
CONDELHO DELIBERATIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente em exercício do Conselho Deliberativo do Nacional Atlético Clube, no uso das 

atribuições que lhe confere o Estatuto Social (art. 49, II, a c/c art. 53, VII  e art. 79), convoca os 
Conselheiros, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a 
realizar-se na sede social do Nacional Atlético Clube, à Rua porfírio da Costa, 156, Santo Antônio, 
Patos-PB, no dia 22 de julho de 2022, às 18 horas, com a presença da maioria absoluta dos 
Conselheiros, em primeira convocação; ou as 18:30 horas, com qualquer que seja o número de 
associados presentes em segunda convocação (art. 50, § 1°).

ORDEM DO DIA:
1 – Apreciação da Prestação de Contas dos exercícios 2019 a 2022 (art. 46, do Estatuto Social).
2 – Reforma Estatutária para adequações a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998 e a Lei nº Lei 

nº 14.193, de 6 de agosto de 2021.
Patos-PB, 23 de junho de 2022

Adalberto José Fernandes Alves
Presidente em Exercício do Conselho Deliberativo

Inf.: Tel: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial Jucesp 266 - www.milanleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO
“LEILÃO ON-LINE”

Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que 
devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S.A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a 
venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra citados, na forma da Lei 
9.514/97.  Local da realização dos leilões presencias e on-line: Escritório do Leiloeiro, situado na Rua Quatá 
nº 733 - Vl. Olímpia em São Paulo/SP.  Localização do imóvel: JOÃO PESSOA - PB. BAIRRO 
ALTIPLANO CABO BRANCO. Rua Abelardo da Silva Guimarães Barreto, n°51. Ed. Comercial e 
Empresarial Alliance Plaza Business. Sala n° 901-C, c/ direito ao uso de uma vaga de garagem rotativas. Área 
Priv. 38,60m². Matr. 121.475 do 2°RI Local. Obs: Ocupado. (AF).   1º Leilão: 11/07/2022, às 15h. Lance 
mínimo: R$ 487.140,77 e  2º Leilão: 15/07/2022, às 15h. Lance mínimo: R$ 652.679,20  (caso 
não seja arrematado no 1º leilão).  Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro.  Da 
participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora 
de antecedência ao evento.   O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos 
leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, 
acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, 
incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017.  Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda 
dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.milanleiloes.com.br

1ºLEILÃO: 11/07/2022 Às 15h. - 2ºLEILÃO: 15/07/2022 Às 15h.

DEVIDO AO FERIADO 24/06 O JORNAL SÓ PODERÁ PUBLICAR 1ª DIA 28.06.2022
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