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Governador João Azevêdo abriu o evento, promovido pelo Fórum Celso Furtado, destacando os desafios e as potencialidades da Paraíba. Página 13

Especialistas discutem o Nordeste em seminário na capital

Tradicional “barqueata” levou fiéis e a imagem do santo, por mar, da Penha 
até Tambaú e, de lá, em procissão até a igreja São Pedro Pescador. Página 4

São Pedro é celebrado por pescadores
Covid: Paraíba que Acolhe muda a vida de órfãos

Metropolitano usa 
técnica inovadora 
para salvar vida 
de paciente

Programa prevê ações de proteção 
social e concessão de auxílio financeiro 
para crianças e adolescentes de família 

de baixa renda que perderam pais ou 
responsáveis pela doença.

Página 4

Médicos utilizaram 
embolização por via ve-
nosa para tratar ruptura 
na malformação arterio-
venosa cerebral em mu-
lher de 27 anos.

Página 25

Ontem, pessoense teve mais um 
dia de transtornos causados pela 
chuva forte que caiu ao longo do dia.

Página 5

n “Flávio Tavares conta causos 
com a mesma elegância que 
pinta quadros. Herança do 
pai Arnaldo Tavares, médico 
trocava o bisturi pelo lápis.

José Nunes

Página 11

n “A pouca apropriação de 
jovens pela cultura viva do 
lugar e a baixa autoestima 
generalizada são fatores que 
comprometem as festas juninas”.

Regina Amorim
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Chuvas deixam João Pessoa 
em alerta nesta quinta-feira

Presidente da Caixa deixa cargo em 
meio a denúncias de assédio sexual

escândalo

Ex-secretária de Guedes, Daniella Marques foi nomeada para substituir Pedro Guimarães. Página 15

Itabaiana e JP 
encerram ciclo 
de audiências 
do ODE 2022

Nesta quinta-feira, 
João Azevêdo entrega 
equipamentos e visita 
obras no Agreste e Zona 
da Mata, antes de se re-
unir com a população.

Página 3

Paraíba realiza 
histerectomia 
masculinizadora 
a partir de julho

Fila de espera pelo 
procedimento, que será 
realizado na rede públi-
ca de saúde do estado, já 
possui cerca de 100 ho-
mens trans cadastrados.

Página 19

NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

617.197

32.283.345

544.495.277

10.252

671.194

6.330.572
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

9.003.126

447.662.535

12.095.565.339

Há exatos 20 anos,
o Brasil conquistava 
o pentacampeonato 

na Copa do Japão
Ao Jornal A União, 

Marcelinho Paraíba diz que 
guarda a frustração de não ter 

participado da competição.
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Mês de Incentivo à Doação de Sangue

Sangue do Braço,
Vida no Laço!
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As denúncias de assédio sexual feitas por servidoras da Caixa Eco-
nômica Federal contra o agora ex-presidente da instituição, Pedro 
Guimarães, mostram quão arraigados ainda estão o preconceito e a 
desigualdade de gênero na sociedade brasileira. Isso apesar da luta 
constante e a adesão crescente de mulheres a movimentos em prol da 
igualdade de gênero.

Pesquisas indicam que mais de 70% das mulheres brasileiras já so-
freram algum tipo de assédio sexual, principalmente nos meios de 
transporte. Os casos ocorridos em ambientes de trabalho também são 
muitos e recorrentes, o que invoca a atenção especial do Poder Públi-
co, no sentido de encontrar respostas rápidas e contundentes contra 
esses abusos.

O caso envolvendo o ex-presidente da Caixa configura-se como es-
cândalo nacional por envolver o dirigente de uma instituição que, ape-
sar das mudanças de rumo que vem sofrendo ao longo dos anos, ain-
da se caracteriza como uma instituição identificada com aquele Brasil 
que se pretende sempre melhor, do ponto de vista do desenvolvimen-
to socioeconômico.

Dependendo do desfecho jurídico do caso, a gestão de Pedro Gui-
marães ficará marcada não pelo lançamento de um projeto de lar-
go alcance social, uma iniciativa capaz de elevar o conceito da Caixa, 
mas pelas atitudes em tudo e por tudo contrárias ao que ah se espera 
de um administrador de empresa, seja da esfera pública, seja da ini-
ciativa privada.

As mulheres trabalhadoras do Brasil, não importa a função ou a ca-
tegoria, merecem respeito. Têm elas o direito de ocuparem as mesmas 
funções e serem remuneradas em pé de igualdade com os homens, e 
não serem destratadas. Quem as assedia no ambiente de trabalho, não 
importa a patente, deve responder perante a lei pelo constrangimento.

Denúncia de assédio sexual que vem à tona tem ainda uma espé-
cie de caráter educativo, no sentido de motivar outras mulheres víti-
mas deste tipo de crime a delatar os assediantes. Quem testemunha 
também pode ajudar a debelar essa manifestação de cultura machista, 
acusando, inclusive sob total anonimato. Assédio deve acabar. Quan-
to antes, melhor. 

Artigo

Que sirva de lição
Editorial

Rui leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

Queremos o porte de livros 
Num tempo em que o estímulo ao porte 

de armas tem sido política de governo é im-
portante que a sociedade civil brasileira as-
suma a campanha em favor do porte de li-
vros. Não tenho dúvidas de que é a melhor 
forma de se combater a violência, se contra-
pondo à ideia de que a liberação de armas 
seja uma estratégia de segurança nacional. 
É equivocado o argumento de que o cidadão 
bem armado protege sua família e seu patri-
mônio. O que garante a vida é a cultura da 
paz. Não se combate a violência com violên-
cia. Monteiro Lobato já dizia que um país se 
faz de homens e livros. O investimento pú-
blico prioritário deverá ser na produção de 
livros e em práticas a favor da leitura.

Temos visto, na história recente de nosso 
país, a promoção de uma campanha arma-
mentista, contribuindo para que tenhamos 
um cenário perfeito para que se estabeleça 
a barbárie. A população deve estar armada 
de livros, não de pistolas, revólveres ou fu-
zis. Enquanto os livros mudam vidas, as ar-
mas servem a dois propósitos: intimidar e 
matar. Isso é inquestionável. Quando se pre-
tende armar a população, percebe-se o Es-
tado querendo transferir para cada um de 
nós a sua obrigação em nos garantir segu-
rança, pessoal ou coletiva.

Sigamos o que nos ensinou Paulo Frei-
re: “A leitura está associada à manifestação 
da prática cidadã, constituindo um dos di-
reitos dos indivíduos terem acesso ao livro 
e à leitura, por conseguinte, pautados nos 
princípios democráticos, que caberá ao Es-
tado e demais instituições fomentarem po-
líticas, de modo a despertar a prática da lei-
tura na sociedade”.

A munição dos livros vem em forma de 
palavras, pensamentos, saberes. Pode e deve 
estar ao alcance de todos, porque não ofe-
rece perigos. Não mata, nem faz sangrar. 

Pelo contrário, tem o poder de curar a igno-
rância. O livro é uma arma para transmitir 
ideias vivas.

Muito triste e preocupante ver o gover-
no fazendo a escolha de tributar livros, en-
quanto estimula e fortalece a indústria das 
armas de fogo. Ao onerar os livros, dificul-
ta o acesso dos cidadãos à informação. Será 
que isso é feito de caso pensado? Afinal de 
contas, para alguns políticos não interessa 
que a opinião pública seja despertada para 
o exercício do senso crítico.

Que as balas perdidas sejam trocadas 
por palavras inseridas nos livros, dando lu-
gar a debates luminosos, ao invés de bata-
lhas fratricidas. Assim, a inteligência vence 
a selvageria. Unamo-nos, pois, pelo direito 
de possuirmos e portarmos livros.  Sejamos 
defensores da vida e da paz, reagindo à re-
gressão a que nos vemos ameaçados.

Dos três títulos de cidadão paraiba-
no que concedi durante toda minha vida 
parlamentar, um deles foi para Luiz Gon-
zaga do Nascimento, o Gonzagão, Rei do 
Baião. Quando, muito feliz, veio receber a 
honraria, seu Luiz teve oportunidade de 
se penitenciar perante a mulher paraiba-
na, explicando o sentido que ele e Hum-
berto Teixeira quiseram conferir à expres-
são “Paraiba, mulher macho, sim senhor” 
contida no baião Paraíba, um sucesso na-
cional. 

Na tribuna da Assembleia explicou que 
pretenderam homenagear a Paraíba, subs-
tantivo feminino, mas muito macho. A le-
tra vai ao passado, lembra os primórdios 
da Revolução de 30, cujo pontapé inicial 
aqui ocorreu com a morte de João Pessoa 
e se refere à luta de Princesa, comandada 
pelo coronel José Pereira Lima: “Pau Perei-
ra, que em Princesa já roncou”.

A música foi lançada em 1946 na voz 
de Emilinha Borba. Em 1950, em caravana 
da qual fazia parte, ainda, Luiz Gonzaga 
e Sivuca, a música serviria de inspiração 
à campanha de Argemiro de Figueiredo 
e Pereira Lira, para governador e sena-
dor. Homem forte do governo do presi-
dente Dutra, Lira trouxera esses famosos 
para animar o comício da Praça da Ban-
deira, em Campina Grande. Esse comício 
foi a nota destoante da memorável cam-
panha de 1950, vencida por José Américo 
de Almeida. 

Era 9 de julho. Uma passeata dos ame-
ricistas tentou, após as falas dos argemi-
ristas, fazer um comício no mesmo local. 
Esse confronto resultou em tiros e mortes. 
Apoiados pelo governo de José Targino 
que substituíra Osvaldo Trigueiro de Al-
buquerque Melo, no Palácio da Redenção, 
a chapa da UDN, formada por Argemiro
-Renato Ribeiro, foi sepultada junto com 
os mortos da Praça da Bandeira.

Para José Américo, aquela fora a cam-
panha mais violenta que já vencera. Os 
dois grandes chefes partidários, Améri-
co e Argemiro, oriundos da União Demo-
crática Nacional (UDN) separaram-se e se 
enfrentaram nas urnas. Ambos mobiliza-

ram suas forças e convocaram todos os pa-
raibanos para a luta. Quem, por exemplo, 
baixou na terrinha e só voltou após o plei-
to, foi o romancista José Lins do Rego. Em 
um dos seus discursos, uma frase ganhou 
manchete nacional: “Quem não votar em 
José Américo, é porque não tem vergonha 
na cara”. Américo venceu e, pouco depois, 
despediu-se do governo para ser ministro 
de Getúlio Vargas.

Fechado esse parêntesis, volto a Gonza-
gão, não somente pelo clima nublado das 
festas juninas deste ano. Assisti a um do-
cumentário da Assembleia do Ceará, pos-
tado no YouTube, aliás muito bem feito, 
mas contendo um erro histórico. O docu-
mentário que trata da vida e obra de Gon-
zagão enfocou o baião Paraíba e a sua ori-
gem. Com uma foto de José Américo bem 
jovem, afirmou-se que a composição de 
Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira tinha 
sido uma solicitação de Jose Américo para 
a sua campanha de 1950. Ora, em 1950, 
Gonzaga veio à Paraíba, especificamente 
a Campina Grande, para um comício dos 
adversários de Américo. Veio cantar para 
Argemiro e Pereira Lira. Feita a correção.

Paraíba masculina

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador
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mais violenta 
que já vencera
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“Temos visto, 
na história 
recente de 
nosso país, 
a promoção 
de uma 
campanha 
armamentista
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“Chapa unida  
e vitoriosa” 

vai Cortar  
despesas 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

LuLa diz que fará “revogaço” dos  
sigiLos deCretados por BoLsonaro 

vitória do Campo demoCrátiCo   

“não vejo nenhuma ChanCe” 

Convenção naCionaL do psB 

A propósito da possível retirada da pré-candida-
tura de Márcio França para compor a chapa com 
Fernando Haddad (PT), em São Paulo, na condi-
ção de pré-candidato ao Senado, essa decisão 
poderá ser oficializada hoje. “Combinamos com 
Lula e outros partidos que as decisões sobre as 
eleições estaduais não devem prejudicar a vitória 
do campo democrático”, disse França à Folha. 

Líder do governo na ALPB, o deputado Wilson Fi-
lho opina que não existe nenhuma possibilidade 
de o Republicanos sair da base governista para 
apoiar outra pré-candidatura de governador na 
Paraíba. “Não vejo nenhuma chance de o Repu-
blicanos optar por outro candidato que não seja 
João Azevêdo”, afirmou. 

Carlos Siqueira postou mensagem no Twitter em 
que confirma a data para a realização da con-
venção partidária que irá oficializar a aliança 
entre o PSB e o PT: “O PSB vai realizar, em 29 
de julho, a convenção nacional do partido para 
consagrar a aliança PSB-PT na eleição presi-
dencial e a candidatura de @geraldoalckmin a 
vice-presidente da República”.  

Para pagar o emprés-
timo de R$ 20 milhões 
que servirá para a 
construção de uma 
nova sede, a Câmara 
Municipal de João Pes-
soa irá ‘apertar o cinto’, 
afirma o presidente 
do legislativo muni-
cipal, Dinho Dowsley 
(Avante). Ao dizer que 
o empréstimo terá ca-
rência de dois anos, o 
vereador informou que 
as parcelas serão des-
contadas no duodéci-
mo da casa e que terá 
que “cortar despesas” 
com esse objetivo.         

Vice-prefeito de João 
Pessoa, Léo Bezerra 
(PSB) aposta que o 
imbróglio entre o Pro-
gressistas e o Repu-
blicanos, no que diz 
respeito à discussão 
sobre compor a chapa 
governista, terá uma 
resolução na base do 
diálogo. “Vamos sen-
tar com os deputados 
Hugo e Aguinaldo e 
com todos os partidos 
do nosso grupo polí-
tico. Pode ter certeza 
que vamos sair com 
uma chapa unida e 
vitoriosa”, afirmou.  

O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem decretado 
sigilo de 100 anos sobre investigações relaciona-
das ao seu governo ou que envolvam apurações 
sobre seus filhos. Lula (PT) promete, caso seja 
eleito, revogar os decretos. “Nós fizemos o Portal 
da Transparência. O Bolsonaro coloca sigilo de 
100 anos em tudo que aparece. Vamos ter que 
fazer um ‘revogaço’ dos sigilos que Bolsonaro 
levanta para amigos”, postou em sua conta no 
Twitter. 

tratativas entre psB e pt poderão 
dar nova Configuração ao apoio 
dos petistas na paraíBa, diz siqueira 

Presidente na-
cional do PSB, 

Carlos Siqueira 
(foto) afirmou, 
em entrevista a 

uma rádio, que 
as pendên-

cias entre 
o seu par-
t ido  e  o 
PT em al-
guns esta-
dos, no to-

cante a apoios recíprocos a pré-candidatos a 
governador, serão superadas em alguns dias. 
A legenda socialista cobra da direção nacional 
do PT o cumprimento de um acordo segundo o 
qual os petistas dariam apoio integral às pré-
candidaturas do PSB, em estados onde o PT não 
lançar candidatura própria, como é o caso da 
Paraíba. “Tem tratativas do PSB com o PT em re-
lação a vários apoios recíprocos em diferentes 
estados, inclusive na Paraíba. Essas tratativas 
ainda não estão concluídas, mas deverão estar, 
no máximo, até a próxima semana. E acho que 
serão concluídas em bom termo”, disse. A se con-
figurar esse acordo, o PT retiraria o apoio à pré-
candidatura de Veneziano Vital do Rêgo (MDB), 
é o que se depreende sobre o assunto. As tra-
tativas que resultariam em novas composições 
na Paraíba e em Pernambuco, por exemplo, es-
tão relacionadas à desistência de Márcio Fran-
ça (PSB), em São Paulo, para apoiar Fernando 
Haddad (PT).     

Audiências públicas vão eleger prioridades de investimentos para essas regiões

Itabaiana e João Pessoa 
encerram ciclo do ODE

hoje e amanhã

As Prefeituras paraibanas 
têm até hoje para responde-
rem, de forma obrigatória, o 
questionário relativo à com-
posição do Índice de Efeti-
vidade da Gestão Municipal 
(IEGM), com base no exer-
cício de 2021. Os municípios 
que não cumprirem com a re-
gra estarão sob pena de san-
ções. De acordo com levanta-
mento do Tribunal de Contas 
da Paraíba, ainda existem 
pendências em 68 municí-
pios no preenchimento dos 
questionários.  

Os questionários apuram 
indicadores em sete áreas: 
educação, saúde, planejamen-
to, gestão fiscal, meio ambien-
te, cidades protegidas e go-
vernança em tecnologia da 
informação.

A  resposta ao IEGM é obri-
gatória, pois integra a agenda 
de obrigações dos municípios 

perante o Tribunal de Contas 
do Estado da Paraíba.  Essa 
exigência está estabelecida na 
Resolução Normativa RN-TC 
n° 04/2016, que instituiu o Ín-
dice de Efetividade da Gestão 
Municipal — IEGM.

Preenchimento
Os questionários do IEGM 

2022 (ano-base 2021), que se-
guem o mesmo padrão em 
todas as unidades da fede-
ração participantes, foram 
enviados às prefeituras por 
meio do links para as respos-
tas dos sete questionários que 
estão disponíveis no site do 
TCE-PB, por meio do banner 
IEGM, no menu “Questioná-
rios” ou digitando o seguin-
te endereço https://tce.pb.gov.
br/iegm/iegm-1.html

Para o presidente do TCE
-PB, conselheiro Fernando 
Catão, o objetivo do IEGM é 

aferir a qualidade das polí-
ticas públicas aplicadas nos 
municípios, orientando os 
administradores no aprimo-
ramento da gestão, além de 
oferecer ao cidadão um im-
portante instrumento de con-
trole social.

“Os resultados apurados 
por este índice oferecem ao 
gestor público, aos órgãos de 
controle e ao cidadão, a pos-
sibilidade de verificação do 
desempenho dos municípios 
em cada uma das áreas abor-
dadas pelos questionários e, 
a partir do histórico deste de-
sempenho ao longo do tempo, 
avaliar se houve evolução ou 
não nestas áreas”. explicou.

Os dados levantados 
anualmente junto aos mu-
nicípios pelos tribunais de 
contas - com base nas infor-
mações do ano anterior - são 
consolidados pelo Instituto 

Rui Barbosa, em um  painel 
nacional de indicadores, pu-
blicado no site dessa institui-
ção. O IRB é o órgão de pes-
quisas e estudos do sistema 
brasileiro de controle externo 
do gasto público. Na Paraíba, 
o Tribunal de Contas apura o 
IEGM desde 2016.

As senhas de acesso (uma 
para cada questionário) se-
rão enviadas para o e-mail do 
gestor, cadastrado neste Tri-
bunal, bem como disponibi-
lizadas no Portal do Gestor.

Como responder
Para auxiliar os jurisdi-

cionados, o TCE-PB publicou 
Cartilha de Orientações so-
bre o IEGM e está disponível 
no link na aba documentos.

 Para dirimir eventuais 
dúvidas foi disponibiliza-
do um e-mail: iegm@tee.pb.
gov.br.

A Secretaria Executiva 
do Orçamento Democrá-
tico Estadual realiza, hoje, 
em Itabaiana (12ª Região), 
e amanhã, em João Pessoa 
(1ª Região), as audiências 
públicas regionais para 
eleição das prioridades de 
investimentos para essas 
regiões, encerrando, assim, 
o ciclo 2022 de escuta po-
pular sobre as obras, ações 
e serviços almejados pela 
população paraibana para 
o próximo ano orçamentá-
rio. Essas duas últimas au-
diências põem fim ao ciclo 
de 15 plenárias realizadas 
nas 14 regiões geoadminis-
trativas, envolvendo a po-
pulação dos 223 municí-
pios paraibanos.

A audiência em Itabaia-
na acontece a partir das 
19h, no ginásio da Escola 
Cidadã Integral Antônio 
Batista Santiago, e a de João 
Pessoa, também às 19h, na 
Praça do Povo, do Espaço 
Cultural.

Na audiência de Itabaia-
na deve participar a popu-
lação dos 15 municípios 
que compõem a região: 
Caldas Brandão, Guri-

Prefeituras têm até hoje para responder IEGM
Sob pena de SançõeS

nhém, Ingá, Itatuba, Juarez 
Távora, Juripiranga, Mo-
geiro, Pedra de Fofo, Pilar, 
Riachão do Bacamarte, Sal-
gado de São Félix, São José 
dos Ramos, São Miguel de 
Taipu e Serra Redonda. E 
na de João Pessoa, os re-
presentantes de 14 cidades: 
Alhandra, Bayeux, Caapo-
rã, Cabedelo, Conde, Cruz 
do Espírito Santo, Lucena, 

Mari, Pitimbu, Riachão do 
Poço, Santa Rita, Sapé e So-
brado.

As audiências deste ano 
voltaram a acontecer de for-
ma presencial, com a parti-
cipação do governador João 
Azevêdo e auxiliares do go-
verno, com a população po-
dendo eleger até três priori-
dades de investimentos por 
região para subsidiar as pe-

ças orçamentárias governa-
mentais do próximo ano.

Todas as prioridades 
eleitas neste ciclo serão ava-
liadas e debatidas na pró-
xima etapa nominada de 
Planejamento Democráti-
co, na qual conselheiros e 
secretários de governo, de-
baterão aquilo que será ou 
não possível de ser realiza-
do em cada região. 

As audiências do ODE deste ano voltaram a acontecer de forma presencial

n 

Eventos
encerram 
o ciclo de 
15 plenárias 
realizadas nas 
14 regiões, 
envolvendo a 
população dos 
223 municípios 
paraibanos

Foto: José Marques/Secom-PB

O governador João Aze-
vêdo cumpre, na tarde de 
hoje, agenda administrati-
va nas regiões do Agreste 
e na Zona da Mata, ocasião 
em que entrega equipa-
mento de ultrassom para 
o Hospital Regional de Ita-
baiana, faz visita técnica a 
diversas obras de mobili-
dade e de infraestrutura e 
autoriza novas em outros 
municípios. 

A agenda do chefe do 
Executivo estadual tem 
início às 14h, quando João 
Azevêdo visita as obras de 
pavimentação da traves-
sia urbana de Sapé e assi-
na ordem de serviços para 
construção de uma creche. 

Logo em seguida, às 15h, 
ele visita também a traves-
sia urbana de Mari. 

Já às 16h, João Azevêdo 
inspeciona as obras de recu-
peração da rodovia estadual 
PB-054-BR-230 (Itabaiana e 
São José dos Ramos).

O penúltimo compro-
misso é no Hospital Regio-
nal de Itabaiana, quando o 
governador realiza a en-
trega de um equipamento 
de ultrassonografia e visi-
ta a Caravana Opera Pa-
raíba. Por fim, às 19h, ele 
participa da Plenária do 
Orçamento Democrático 
Estadual — que abrange 15 
municípios que compõem a 
12ª Região. 

Equipamentos para hospital e visita a obras 
agreSte e Zona da mata 

  
n 14h - Visita à travessia urbana de Sapé e assinatura de 
ordem de serviços para construção de uma creche
 
n 15h - Visita à travessia urbana de Mari; 
 
n 16h - Visita à obra de recuperação da PB-054;
 
n 17h- Entrega de ultrassom e visita Caravana Opera Pa-
raíba — Hospital Regional de Itabaiana;
 
n 19h-Plenária do ODE

Serviço
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O programa “Paraíba que 
Acolhe”, que prevê ações de 
proteção social e concessão de 
auxílio financeiro no valor de 
R$ 500 mensais para crianças 
e adolescentes de família de 
baixa renda que ficaram ór-
fãos devido à morte de pais ou 
responsáveis legais em decor-
rência da Covid-19 - o benefí-
cio será pago até as crianças 
completarem a maior idade – 
tem feito a diferença e ajuda-
do a diminuir a dor de muitas 
famílias no Estado. 

Uma das primeiras famí-
lias beneficiadas foi a da au-
xiliar de serviços gerais apo-
sentada Cleonice Marques 
Coutinho 55, residente na ci-
dade de Alagoa Grande, mãe 
de Clarice Marques Coutinho 

33, falecida em fevereiro de 
2021, vítima de Covid-19, dei-
xando órfãs as crianças Caio 
Felipe 8 e Samilly Vitória 3.

Dona Cleonice conta que 
a filha residia com ela e os fi-
lhos, cuja renda familiar era 
de um salário mínimo, prove-
niente de sua aposentadoria. 
Tinham vindo a João Pessoa 
e certo dia ligou informando 
que havia contraído a Covid. 
A mãe disse que a filha viesse 
para casa, e segundo ela, a fi-
lha já não transmitia o vírus. 
Porém apresentou um agrava-
mento no quadro e, grávida de 
oito meses, Clarice foi hospita-
lizada no Hospital Dom Pedro 
I, e após 16 dias faleceu.

“Dou Graças a Deus por 
essa lei do Paraíba que Aco-

lhe, foi uma benção, e chegou 
na hora mais certa. Agrade-
ço ao governador João Azevê-
do. Sou sozinha e Deus, rece-
bo apenas um salário mínimo 
para pagar tudo água, luz e 
botijão de gás. Além de fral-
das para minha neta”, decla-
ra emocionada. 

O programa também tem 
feito uma grande diferença 
na vida de dona Valmira San-
tana Duarte. Ela não sonhava 
em ser mãe, mas, de repente, 
com a perda da irmã pela Co-
vid-19, passou a criar os qua-
tro sobrinhos. Lucas Micael 13, 
Lisa Micaele 8, Brayan Micaias 
2 e Emanuel Santana 1, perde-
ram a mãe em março do ano 
passado.

Trabalhando como domés-

tica, Valmira precisou fazer 
acordo com os patrões e re-
duzir a jornada de trabalho 

de cinco para dois dias e as-
sim poder cuidar das crianças, 
com o apoio da família. Ao to-

mar conhecimento do progra-
ma Paraíba que Acolhe, Ivanil-
do Santana, irmão de Valmira, 
procurou a Secretaria do Esta-
do de Desenvolvimento Hu-
mano (Sedh) para formalizar 
a ajuda financeira. A partir de 
então, cada criança passou a 
receber R$ 500 e terá o auxílio 
garantido até atingir a maio-
ridade civil.

“Esse benefício foi parte 
da solução de uma caminha-
da difícil e eu só tenho a agra-
decer. Ele traz segurança para 
eu não ter que estar pedin-
do as coisas”, desabafou a do-
méstica, lembrando que cui-
dar de quatro crianças não é 
nada fácil.

Paraíba que Acolhe

O programa é resultado 
de uma ação da Câmara Te-
mática da Assistência Social 
do Consórcio Interestadual 
de Desenvolvimento Susten-
tável do Nordeste (Consórcio 
Nordeste), que estabeleceu o 
programa ‘Nordeste Acolhe’ 
em todos os estados da região. 
Além do auxílio financeiro, as 
crianças e adolescentes têm 
acompanhamento do rendi-
mento escolar e são inseridas 
nas redes socioassistencial e 
de saúde do estado.

 O acesso ao benefício ocor-
re por meio do cadastro social 
realizado pelos Centros de Re-
ferência de Assistência Social 
(CRAS), que também estão 
responsáveis pelo acompa-
nhamento das famílias.

Programa prevê ações de proteção social e concessão de auxílio financeiro no valor de R$ 500 mensais

Paraíba que Acolhe transforma vidas
órfãos da Covid

O Governo do Estado, 
por meio do Programa Em-
preender PB, assina, hoje, 24 
contratos para os artesãos 
expositores do 34º Salão do 
Artesanato Paraibano. A 
ação totaliza um investi-
mento de R$ 208.100,00. O 
evento será realizado às 16h 
nas instalações do Salão do 
Artesanato Paraibano, em 
Campina Grande, no estan-
de do Empreender PB.

O Empreender PB é 
um dos parceiros do even-
to e está presente duran-
te toda a edição do Salão 
do Artesanato com um es-
tande para esclarecimen-
to de dúvidas, mutirão de 
renegociação de dívidas e 
inscrições para os artesãos 
expositores do evento por 
meio da linha de crédito 
Empreender Artesanato. 

A linha de crédito Em-
preender Artesanato é des-
tinada somente a pessoas 
físicas que sejam artesãos 
ou artesãs, com objetivo 
de incentivar a geração de 
ocupação e renda para os 
profissionais do ofício. O 
Programa já beneficiou 141 
artesãos, com um investi-

mento de R$ 932.785,67 no 
período de 2019 a 2022.

O Programa Empreen-
der PB tem como priorida-
de a concessão de crédito 
produtivo orientado com o 
objetivo de incentivar a ge-
ração de ocupação e ren-
da entre os empreendedo-
res paraibanos, bem como 
apoiar e fortalecer a econo-
mia do Estado.

Auxílio
Cada criança e 

adolescente terá o 
auxílio até atingir a 

maioridade civil

A barqueata em home-
nagem ao dia de São Pedro 
aconteceu ontem, em João 
Pessoa. A imagem do Santo 
saiu da Vila dos Pescadores 
da Penha às 14h30, e cruzou 
o mar de barco até a Praia de 
Tambaú, onde chegou às 16h. 
De lá, a figura do discípu-
lo de Jesus foi acompanhada 
em procissão, até a Paróquia 
de São Pedro Pescador, em 
Manaíra.

Em Tambaú, sob a garoa, 
os devotos aguardavam a 
chegada do apóstolo. O gru-
po de cristãos católicos, em 
sua maioria pescadores e fa-
miliares, receberam a ima-
gem com uma palmas e mú-
sica instrumental, tocada pela 
Polícia Militar.

Maria Augusta da Silva 
Borba, 56, participa da fes-
ta desde menina. “Sou filha 
de pescador e sempre, desde 
pequenininha, venho acom-
panhando a procissão de São 
Pedro. Era uma festa que es-
tava desaparecendo, mas nós, 
pescadores e filhos de pesca-
dores, resolvemos resgatar.” 
Esse ano, Maria resolveu aju-
dar uma amiga devota: Otaci-
lia Duarte de Araújo, 81 , que 
todos os anos condecora São 

Pedro com flores.
“Já faz uns 70 anos que eu 

enfeito São Pedro”, Otacilia 
conta. Ela, que ajuda na orga-
nização do Santo desde crian-
ça, se devotou a ele quando 
pediu pela cura de uma doen-
ça. “Tive uma hemorragia in-
terna, adoeci muito e perdi a 
fala. Prometi em pensamen-
to que, se São Pedro fizesse 
com que eu me levantasse da 
cama do hospital, eu ia enfei-
tar ele até Jesus me chamar. 
Me sinto muito feliz quando 
estou fazendo algo por ele. 
Quando chega o dia dele, fico 
empolgada.”

João Rodrigues, 72, tam-
bém resolveu se dedicar ao 
Santo após uma enfermidade. 
João foi para a procissão com 
um amigo, Manuel Amâncio 
da Silva, 71. “Vim porque sou 
pescador”, fala Manuel, “e peço 
muito a São Pedro.”

O que todos os presentes 
tinham em comum era a ale-
gria de homenagear o apósto-
lo. Esposa de pescador, Maria 
de Lurdes Cruz Andrade, 74, 
leva a família inteira para co-
memorar o Dia de São Pedro. 

São Pedro é tido como o 
fundador e primeiro Papa da 
Igreja Cristã em Roma. Pa-

droeiro das viúvas e dos pes-
cadores, o Santo é lembrado 
como aquele que recebeu as 
chaves do Reino dos Céus e, 
ao ser condenado à crucifica-
ção, pediu para ser pregado 
à cruz de cabeça para baixo, 
por não se considerar digno 
de morrer na mesma posição 

que Jesus. A homenagem ao 
Santo marca o encerramento 
das festas juninas e, na Paraí-
ba, existem seis paróquias de-
dicadas ao Apóstolo, vincula-
das à Arquidiocese. Ontem, 
começou um tríduo de cele-
brações em homenagem ao 
discípulo.

Fiéis prestigiam barqueata de São Pedro
da Penha a tambaú

Empreender PB assina 
contratos para artesãos 

no 34o salão do artesanato

n 

O Programa 
já beneficiou 
141 artesãos, 
com um 
investimento 
de R$ 
932.785,67 
no período 
de 2019 a 
2022 

Foto: Marcos Russo

Ao chegar a Tambaú, imagem de São Pedro foi levada em procissão

Fotos: Marcos Russo
Ítalo Arruda 
Especial para A União

Aconteceu ontem, no pá-
tio do jornal A União, o “Ar-
raiá” da Empresa Paraiba-
na de Comunicação (EPC). O 
evento foi realizado ao som de 
muito forró e comidas típicas, 
e reuniu funcionários e cola-
boradores do impresso cente-
nário, da Rádio Tabajara e de-
mais setores da EPC, como o 
parque gráfico e a Editora A 
União. 

O conjunto “Os três do 
Norte” garantiu a animação 
da confraternização junina 
com músicas regionais e mui-
to pé-de-serra. O sanfoneiro 
Lourenço Mola não escondeu 
a alegria em poder tocar e fa-
zer parte da festa que há dois 
anos estava sem acontecer 
por causa da pandemia. “Es-
tamos muito felizes em voltar 
aos palcos e levar às pessoas 
a melodia, a alegria, enfim, 

o som da sanfona e do for-
ró”, declarou. O mesmo senti-
mento foi compartilhado pelo 
colega de Mola, o instrumen-
tista e vocalista do trio, Gil-
berto Lima. “É muito bom re-
tomar a agenda e fazer o que 
a gente mais gosta: tocar for-
ró. É a nossa paixão e o nos-
so trabalho”, comentou o inte-
grante, responsável por tocar 
o triângulo e soltar a voz.

A diretora-presidente da 

EPC, Naná Garcez, destacou 
que o evento já é uma marca 
da EPC e tem como objetivo 
integrar as equipes que, em-
bora pertençam à mesma em-
presa, trabalham em prédios 
diferentes, além de propor-
cionar a valorização da cultu-
ra nordestina e das tradições 
juninas.  “Trouxemos a músi-
ca regional, que faz parte da 
nossa cultura, com a mistu-
ra do forró-pé-serra, além de 

um almoço especial com co-
midas típicas de sobremesa, 
como  canjica, pamonha, mi-
lho verde, mungunzá, entre 
outras”, ressaltou Naná, ao 
destacar que a confraterniza-
ção também é uma oportuni-
dade de descontração para os 
funcionários.

A funcionária Gil Figuei-
redo aproveitou o momen-
to para celebrar o dia de São 
Pedro e confraternizar com 
os colegas de profissão. “A 
gente estava precisando dis-
so. Não é apenas a música ou 
a comida, mas o encontro. É 
uma festa na qual podemos 
interagir uns com os outros 
e amenizar a rotina de traba-
lho”, afirmou a jornalista que 
trabalha na Editora A União, 
destacando que nem a chuva 
atrapalhou ou lhe impediu de 
dançar e fetejar. Após o even-
to, os funcionários retorna-
ram às atividades em seus de-
vidos postos de trabalho.

Ao som do forró pé-de-serra, funcionários celebraram o São Pedro

Grupo “Os três do Norte” anima festa da EPC
alegria junina

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJ-SP) manteve 
a condenação do presiden-
te Jair Bolsonaro (PL) no jul-
gamento que analisava se 
o chefe do Executivo feriu 
a honra da jornalista Patrí-
cia Campos Mello, da Folha 
de S. Paulo. Em fevereiro de 
2020, ele fez uma insinua-
ção sexual ao afirmar que 
a profissional queria dar 
“o furo”, termo jornalístico 
para quando uma informa-
ção é noticiada em primei-
ra mão.

“Ela (Patrícia) quer dar o 
furo”, disse o presidente na-
quela ocasião. “Ela quer dar 
o furo a qualquer preço con-
tra mim”, repetiu, rindo, em 
meio a apoiadores.

O placar da votação foi de 

quatro votos favoráveis e um 
contrário à condenação do 
presidente, que terá de pagar 
R$ 35 mil em indenização à 
jornalista. Ele já havia sido 
condenado em primeira ins-
tância no âmbito da 19ª Vara 
Civil de São Paulo, em mar-
ço de 2021, e teria de pagar 
R$ 20 mil, mas sua defesa re-
correu. A Folha, por sua vez, 
aproveitou o recurso apre-
sentado pela advogada de 
Bolsonaro e pediu aumento 
do valor indenizatório.

O único voto que acatou a 
tese da defesa foi o do desem-
bargador Salles Rossi, que 
não viu cunho sexual na fala 
do presidente. Os demais de-
sembargadores acompanha-
ram a manifestação da rela-
tora do caso, Clara Araújo 
Xavier, e consideraram a de-
claração do mandatário pas-
sível de danos morais.

Condenação de Bolsonaro 
por ofensa sexual é mantida

indenização

Agência Estado
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Inmet divulgou boletim com previsão de chuva forte para hoje; ontem, o pessoense teve um dia de muitos transtornos

Capital segue em alerta de perigo
tempo fechado

Beatriz de Alcântara 

alcantarabtriz@gmail.com

Tempo chuvoso provocou alagamentos em várias avenidas e ruas de João Pessoa durante todo o dia de ontem, causando transtornos, especialmente para o trânsito; Defesa Civil permanece em alerta 

As chuvas em João Pessoa 
ao longo do dia de ontem ul-
trapassaram os 60 milímetros 
de volume acumulado em al-
guns bairros, como Altiplano e 
Tambauzinho. O intenso volu-
me causou transtornos em pon-
tos específicos da cidade, com 
alagamentos e queda de árvo-
res. Para hoje, a previsão é de 
mais chuvas no Litoral e Zona 
da Mata, além de municípios 
do Agreste e do Brejo paraiba-
no, com alertas de perigo e pe-
rigo potencial, de acordo com o 
Instituto Nacional de Meteoro-
logia (Inmet).

O alerta de perigo do Inmet, 
classificado pela cor laranja, pre-
vê chuvas de 30 a 60 milímetros 
por hora (mm/h) ou de 50 a 100 
milímetros por dia (mm/dia). 
Nesses casos, os principais ris-
cos envolvem alagamentos, des-
lizamentos de encostas e barrei-
ras e o transbordamento de rios, 
em cidades que já possuem es-
sas áreas consideradas de risco. 
Esse alerta envolve mais as cida-
des que contemplam o Agreste 
paraibano e parte da região da 
Zona da Mata do estado.

Já o alerta amarelo, o prin-
cipal para o litoral, incluindo a 
capital e as cidades da Região 
Metropolitana de João Pessoa, 
chama atenção para chuvas de 
20 a 30 mm/h ou até 50 mm/
dia. Nessa situação, os riscos 
são baixos para os alagamentos 
e podem ocorrer pequenos des-
lizamentos.

Em ambos os casos, é neces-
sário que a população se man-
tenha em alerta e, se possível, 
evite sair no mau tempo. Ou-
tras recomendações do Inmet 
e também da Defesa Civil de 
João Pessoa, são para desligar 
aparelhos elétricos, se e quan-
do for possível, em alguns casos 
até mesmo o quadro de energia, 
caso haja chuvas muito intensas. 
“Em caso de inundação ou algo 
que o valha, procurar proteger 
pertences, envolvendo-os em 
sacos plásticos; e observar situ-
ações anormais relacionadas a 
barreiras, encostas ou nível dos 
rios, comunicando imediata-
mente à Defesa Civil”, orientou 
Kelson Chaves, coordenador 
da Defesa Civil de João Pessoa.

Conforme a previsão do 
tempo da Agência Executiva 
de Gestão das Águas (Aesa-PB), 
durante o dia de hoje devem 
“ocorrer chuvas esparsas nas 
regiões do Agreste, Brejo e Lito-
ral”. A mínima em todo o estado 
deve chegar a 16 graus no Cari-
ri e no Curimataú, e a máxima 

deve alcançar os 30 e 31 graus, 
no Litoral e também no Sertão.

Ocorrências
Até o início da manhã de on-

tem, as chuvas somavam pou-
co mais de 40 mm de volume 
acumulado em bairros da ca-
pital, índice dentro do previsto 
pelo Inmet. Segundo o coronel 
Kelson, mesmo o índice consi-
derado “pequeno” pode causar 
alguns transtornos, “especial-
mente com relação ao trânsito 
de veículos”.

Em cerca de seis horas, con-
siderando a parte da manhã 
até por volta das 14h, João Pes-
soa possuía volumes acumula-
dos de chuva entre 42 mm e 64 
mm em bairros como Cristo Re-
dentor e Tambauzinho, respec-
tivamente. Os dados foram di-
vulgados pelo Centro Nacional 
de Monitoramento e Alertas de 
Desastres Naturais (Cemaden).

De acordo com a Defesa Ci-
vil de João Pessoa, a única ocor-
rência registrada, até o momen-
to de apuração da reportagem, 
havia sido a queda de uma ár-
vore na Avenida Epitácio Pes-
soa, no cruzamento com a Rua 
Tito Silva, no bairro do Mira-
mar. O trânsito ficou bloquea-
do por cerca de 40 minutos até 
que o fluxo fosse liberado após 
a retirada, feita em conjunto en-
tre as equipes da Prefeitura Mu-
nicipal de João Pessoa.

Outro transtorno causado 
pela chuva foi o acúmulo de 
água em trechos de vias da ca-
pital, como na frente da estação 
ferroviária de João Pessoa, no 
bairro do Varadouro, e também 
na Rua Empresário João Rodri-
gues Alves, conhecida como 
a principal dos Bancários, nas 
imediações da Praça da Paz. 

Os pontos já são comuns de 
alagamento quando ocorre um 
volume mais intenso de chuvas, 
mas de acordo com Kelson Cha-
ves, tendem a escoar com “de-
terminada rapidez, com o ces-
sar da chuva”, disse. 

n 

A queda de 
uma árvore no 
cruzamento 
da Avenida 
Epitácio 
Pessoa com 
a Rua Tito 
Silva deixou 
o trânsito 
bloqueado

Foto: Clóvis Roberto

Neste período mais chuvo-
so e com temperaturas mais 
baixas, os casos de doenças res-
piratórias são mais frequentes. 
“Neste clima frio, o fluxo de pa-
cientes chega a quase triplicar, 
por causa dessas mudanças cli-
máticas. Então, os alérgicos so-
frem bastante nesse período, 
visto que são mais suscetíveis 
ao processo inflamatório”, afir-
mou Raiff Vasconcelos, alergo-
logista e imunologista. 

Ele explicou que esse tipo 
de alergia é uma patologia in-
flamatória que afeta as vias res-
piratórias como nariz, laringe e 
pulmão. “É um conjunto de fa-
tores que coloca o alérgico nes-
se período numa situação mais 
delicada, principalmente se ele 
não se trata ou não se previne 
constantemente”, acrescentou. 

Rosilane Ferreira, 37 anos, 

tem rinite, sinusite e asma. Ela 
fez um tratamento há anos e 
teve que tomar várias vacinas 
para isso. Nesse tempo mais 
frio, não é fácil para ela. “É sem-
pre muito sofrido. Já sinto as re-
ações no corpo como gargan-
ta coçando, espirro, voz fanha, 
coriza. A sensação é horrível”, 
ressaltou. 

Já Filipe Padilha, 36 anos, 
descobriu a alergia desde a in-
fância. É paciente asmático e 
possui alergia a poeira e a mofo. 
“Uma vez fui pra Recife e entrei 
no apartamento que estava fe-
chado há meses. Tive uma rea-
ção alérgica fortíssima, com co-
riza, falta de ar, dor de cabeça 
e até ânsia de vômito”, relatou.  

A alergia é também uma 
doença sazonal, isto é, que se 
agrava no período climático 
como o inverno. “As paredes 
úmidas apresentam manchas 
pela produção de mofo e ácaro 
e agravam esse cenário”, pon-
tua o médico. Portanto, algu-

Período difícil para as pessoas alérgicas

Emergências
- Defesa Civil de 

João Pessoa: 0800 285 
9020 ou 83 8831.6885 

(WhatsApp)
- Defesa Civil 

da Paraíba
98818-8343 (WhatsApp)

Mayra Santos 

mayraalvessantos@hotmail.com “É sempre muito 
sofrido. Já sinto as 
reações do corpo, 
como garganta 
coçando, espirro, 
voz fanha, coriza

Rosilene Ferreira

mas medidas são importantes 
para prevenir os processos de 
crise alérgica tais como a lim-
peza do ambiente, “sempre com 
pano úmido, nunca com vas-
soura’”. É importante também, 
acrescentar que este pano não 
esteja umedecido com produto 
químico clorado, haja vista que 
pode piorar o processo alérgico.

Outras dicas sugeridas pelo 
médico é que se use capas prote-

toras antiácaros nos travesseiros 
e colchões, por exemplo. Além 
disso, as roupas que ficam mui-
to tempo guardadas devem ser 
lavadas, porque a umidade pro-
duz o mofo e este serve de ali-
mento para os ácaros, tornando-
se assim um ambiente propício 
para inflamações respiratórias.  

O especialista faz um alerta 
sobre o uso de alguns medica-
mentos que não são recomen-
dados. “O mais preocupante é 
o uso frequente de antibiótico. 
Não é recomendado, visto que 
o antibiótico e não é a medica-
ção adequada para tratar rinite 
e sinusite ou outros processos 
puramente alérgico”, informou. 

Além dos antibióticos, exis-
te também o descongestionan-
te tópico, “aquelas gotinhas 
nasais”. Ele afirmou que o uso 
frequente desse medicamento 
pode destruir a mucosa nasal, 
podendo levar a outro tipo de 
rinite, sendo muito mais com-
plicada e difícil de  tratar. 

Área em frente à Estação Ferroviária de João Pessoa ficou, com as chuvas de ontem, mais uma vez completamente alagada 

Foto: Renata Ferreira
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Objetivo é envolver restaurantes, bares e outros estabelecimentos, na Paraíba, nas ações contra os dispositivos

SES amplia combate ao tabagismo
cigarro eletrÔnico

Restaurantes, bares e ou-
tros estabelecimentos do tra-
de turístico foram convoca-
dos pela Secretaria de Estado 
da Saúde (SES-PB) a aderir à 
campanha contra o cigarro 
eletrônico. Ontem pela ma-
nhã, a secretaria comandou 
uma reunião do Projeto de 
Sustentabilidade do Progra-
ma Nacional de Combate ao 
Tabagismo com representan-
tes do Instituto Nacional do 
Câncer (Inca) e do trade tu-
rístico. O encontro ocorreu na 
Fundação Casa de José Amé-
rico, em João Pessoa. 

Ontem, foi o momento 
de falar sobre a importân-
cia dos ambientes livres de 
fumo, além das responsabili-
dades dos bares e restauran-
tes em seguir as orientações. 
“Esse foi o início do projeto 
para apresentar essa legisla-
ção e tirar dúvidas. Futura-
mente haverá uma reunião 
para que o setor siga o regula-
mento e não tenha prejuízos 
diante de futuras fiscaliza-
ções pela Agevisa, por exem-
plo”, explicou a coordenadora 
estadual do programa de Ta-
bagismo na Paraíba, Gerlane 
Carvalho.

Em breve, a SES-PB irá 
agendar uma reunião virtual 
com representações de bares, 
restaurantes e rede hotelei-
ra visando uma capacitação 
com Procons e Vigilâncias 
Sanitárias municipais, a fim 
de tornar mais efetiva a pre-
venção nessas empresas. “Há 
uma lei que precisa ser cum-
prida e os os bares e restau-
rantes devem estar cientes 
para saber acolher o público 
e também cumprir a lei”, in-
formou Gerlane.

Conforme a presidente da 
PBTur, Ruth Avelino, a reu-
nião foi um momento para 
falar sobre o controle do taba-
gismo, mas também como as 
pessoas que não fumam po-
dem ser prejudicadas pelos 
fumantes. “A PBTur mobili-
zou o trade turístico. O ob-
jetivo é controlar também o 
fumo em áreas abertas dentro 
dos estabelecimentos. Essa 
cultura do não tabagismo 
tem que ser uma constante 
na vida de todos”, defendeu.

O diretor-geral da Agên-
cia Estadual de Vigilância Sa-
nitária (Agevisa/PB), Geraldo 
Moreira, destacou que o órgão, 
junto com o Governo do Esta-
do, tem a preocupação de dis-
seminar a informação sobre 
os problemas causados pelo 
cigarro de forma a ampliar o 
alerta entre a população, prin-
cipalmente devido à dissemi-
nação do cigarro eletrônico. 

Fiscalização 
De acordo com a represen-

tante da Divisão de Controle 
de Tabaco do Inca, Vera Bor-
ges, essa foi a oportunidade 
de realizar uma grande sen-
sibilização para o problema, 
mostrando o que é o tabagis-
mo e os prejuízos à saúde. A 
segunda etapa será a capaci-
tação das entidades que têm o 
poder e o papel de fiscalizar. 

Evento
SES reuniu um 

representante do 
Inca com o trade 

turístico paraibano 
para debater sobre 

o tabagismo

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Atualmente está em de-
senvolvimento um projeto de 
aprimoramento de sustentabi-
lidade da política de controle 
do tabaco no Brasil, com várias 
etapas. Uma delas é a escolha 
de cinco estados representan-
tes, um por região. A Paraíba 
está representando a região 
Nordeste. 

Por isso, os representan-
tes do Inca irão ficar durante 
esta semana no Estado reali-
zando várias atividades. Vera 
Borges comenta que a indica-
ção da Paraíba para represen-
tar o Nordeste obedeceu a al-
guns critérios, sendo um deles 
o trabalho conduzido ao longo 
dos anos. 

Problema de saúde 
Conforme o consultor da 

Organização Pan-America-
na da Saúde (Opas), entidade 
da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), Diogo Alves, a 
ideia é oferecer ao Estado me-
didas de fortalecimento das le-
gislações vigentes de controle 
do tabaco.

A Opas/OMS trabalha 
com cooperação técnica em 
saúde, desde o enfrentamento 
de endemias, pandemias, ser-
viços e sistemas de saúde e, no 

caso do controle de tabaco, se-
gundo o consultor, é um pro-
blema que impacta várias ou-
tras áreas, não apenas a saúde. 
“Existem várias regulamenta-
ções, não só leis federais, mas 
também resoluções da Direto-
ria Colegiada da Anvisa que 
são passíveis de aplicação e pe-
nalidade. A ideia é trabalhar 
com os profissionais que vão 
às ruas, mas ao mesmo tem-
po precisamos conscientizar 
o varejista que, muitas vezes, 
é informado de maneira errô-
nea pela indústria do tabaco”, 
analisa.

Para Diogo Alves, essa es-
tratégia, ao mesmo tempo, tra-
balha principalmente para fa-
zer com que o comércio siga as 
regras existentes, pois as infra-
ções vão impactar no objetivo 
maior do Estado: diminuir a 
prevalência de fumantes e re-
duzir principalmente a inicia-
ção pelos jovens 

Em relação ao tabagis-
mo no mundo, o profissional 
lembra que desde a década de 
1970 foi identificado que o ta-
bagismo era uma emergência 
de saúde pública, pois era res-
ponsável pela morte prema-
tura de uma grande parcela 
da população. Isso impactava 

PB representa o Nordeste em projeto nacional

O programa Opera Pa-
raíba, do Governo do Esta-
do, deu início, ontem, a um 
mutirão de catarata, durante 
o qual vão ser realizadas 300 
cirurgias. Os procedimentos 
estão acontecendo no Hos-
pital Geral de Queimadas e 
vão atender a população da 
cidade e mais 13 municípios 
da região. 

A ação se estende até a 
amanhã, sendo realizadas 
100 cirurgias por dia. An-
tes da realização das inter-
venções, cada paciente pas-
sou por uma consulta de 
triagem, com o médico es-
pecialista, para avaliação, 
verificação dos exames pré
-operatórios e agendamen-
to do dia e horário do proce-
dimento. 

Após a cirurgia, os pa-
cientes recebem instruções 
sobre o pós-operatório e 
marcam o dia do retorno. 
Em 2022, o programa Opera 
Paraíba já registrou a reali-
zação de mais de três mil ci-
rurgias de catarata em todo 
o estado. 

“Através desse mutirão, 
muitas pessoas vão ter a 
oportunidade de voltar a en-
xergar e retomar as ativida-
des simples do dia a dia, que 
já não conseguiam fazer por-
que não estavam vendo bem. 
Isso é muito gratificante para 
todos nós que fazemos par-
te da equipe, saber que esta-
mos fazendo a diferença na 
vida de tanta gente,” pon-
tuou o diretor do hospital, 
Flávio Daniel. 

O programa
O Opera Paraíba foi cria-

do em 2019 para zerar a fila 
de cirurgias eletivas, que na-
quele momento possuía 12 
mil pessoas. Até agora, já fo-
ram realizados 24 mil proce-
dimentos, sendo cerca de 10 
mil só em 2022. 

Opera Paraíba realiza 300 cirurgias 
de catarata na cidade de Queimadas

saúde dos olhos

O Hospital Universitário 
Lauro Wanderley (HULW- 
UFPB), vinculado à Empresa 
Brasileira de Serviços Hospi-
talares (Ebserh), vai realizar 
no dia 15 de julho, um mu-
tirão para colocação de DIU 
(Dispositivo Intrauterino) em 
40 mulheres usuárias do Sis-
tema Único de Saúde (SUS). 
Haverá outros mutirões até 
o final do ano, pois há uma 
grande procura de mulhe-
res interessadas nesse méto-
do contraceptivo. 

O mutirão é realizado pela 
Gerência de Atenção à Saúde 
do HULW, por meio da Uni-
dade de Saúde da Mulher e da 

Unidade Multiprofissional. O 
DIU de cobre, também conhe-
cido como DIU não-hormo-
nal, é disponibilizado pelo 
SUS. A eficácia do DIU de co-
bre é de 99,4% em uso perfei-
to e 99,2% em uso típico. Após 
inserido, ele pode durar até 
10 anos. 

De acordo com o gineco-
logista e obstetra, Venturiel-
so Ventura, o método é mais 
seguro que a pílula anticon-
cepcional e os injetáveis, po-
dendo ser removível a qual-
quer momento. “A vantagem 
é porque é um método não 
hormonal, ou seja, a pacien-
te não sofre os efeitos do uso 
de hormônio. Além de ser um 
método que não precisa de 
uso contínuo, evitando o es-
quecimento”, afirmou.

A chefe da Unidade da 
Mulher, médica obstetra Re-
nata Gadelha destacou a im-
portância dessa ação para a 
saúde das mulheres e o pla-
nejamento familiar. “Sabe-se 
que a gestação não planejada 
atinge um grande número de 
mulheres no Brasil. Uma das 
estratégias estimuladas para 
a redução dessas gestações é a 
utilização de métodos contra-
ceptivos reversíveis de longa 
duração, como o DIU de co-
bre”, afirma.

As mulheres interessadas 
devem procurar a Unidade de 
Saúde Familiar (USF) do seu 
bairro, e serão encaminhadas 
para o Hospital Universitá-
rio. No dia 15 de julho serão 
atendidas 20 pacientes pela 
manhã e 20 pacientes à tarde.

HU promove mutirão de implante 
do DIU no próximo dia 15 de julho

na capital

Sara Gomes 

saragomesreporterauniao@gmail.com

“A indústria está 
usando o artifício 
de que o cigarro 
eletrônico não 
faz mal

Gerlane Carvalho

o desenvolvimento dos países 
e, por isso, os países começa-
ram a considerar intervenções. 

Daí a atuação da Conven-
ção Quadro para o Controle 
do Tabaco, o primeiro e úni-
co tratado de direito interna-
cional para a saúde aprovado 
pelas nações. Ela traz orienta-
ções para os países desenvol-
verem programas nacionais 
com ações como proibição de 
publicidade e propaganda, 
patrocínio e ambientes livres 
de fumo.

Assim, vários países pro-
moveram suas políticas na-
cionais, a exemplo do Brasil, 
e o resultado foi uma queda 
global do tabagismo no mun-
do. No entanto, o consultor 

ressalta que, mesmo havendo 
uma diminuição na prevalên-
cia de fumantes, há novos de-
safios. Um deles é a forte in-
terferência da indústria, que 
está intensamente direciona-
da aos jovens, trazendo pro-
dutos como os cigarros eletrô-
nicos. “São produtos voltados 
para jovens devido aos aroma-
tizantes, e com isso, eles inicia-
riam a vida de fumante preco-
cemente, triplicando a chance 
de se tornar dependente na 
vida adulta”, aponta. 

No Brasil, os cigarros ele-
trônicos são proibidos desde 
2009. Porém, nem todos os va-
rejistas conhecem essa infor-
mação e podem sofrer algu-
mas sanções pela venda do 
produto irregular, entre elas 
a perda da sua licença de co-
mercialização. 

“A indústria está usando o 
artifício de que o cigarro ele-
trônico não faz mal, que quem 
fuma pode usá-lo para se li-
vrar do vício, que é uma for-
ma de redução de danos. Por 
outro lado, é uma moda en-
tre artistas, digital influencers 
e outros divulgando cigarros 
eletrônicos para se inserir na 
sociedade”, finalizou a coor-
denadora Gerlane Carvalho. 

n 

Desde a 
década de 
1970 foi 
identificado 
que o 
tabagismo 
é uma 
emergência 
de saúde 
pública

No Brasil, os cigarros eletrônicos são proibidos desde 2009, mas muitas pessoas desconhecem que a produção e a comercialização são irregulares

Foto: Pixabay

Público
O mutirão de cirurgias 
de catarata atenderá, 
no Hospital Geral de 

Queimadas, pacientes 
de 13 cidades da região



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA 30 de junho de 2022       7EDIÇÃO: Cardoso Filho
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

Paraíba

Homem, que não teve a identidade revelada, é apontado como um dos fornecedores de entorpecente naquela região

Assaltante de banco é preso em Sousa 
mais um

Cardoso Filho 

jocardosofilho@gmail.com

Em mais uma ação de 
combate aos assaltos a ban-
cos, a Polícia Civil, através da 
Delegacia de Repressão ao 
Crime Organizado (Draco), 
prendeu, na cidade de Sousa, 
na tarde dessa terça-feira, um 
dos criminosos investigados 
pelo ataque ao carro-forte, na 
divisa entre os municípios de 
Aparecida e Pombal. O crime 
aconteceu no dia 16 do mês 
passado. Um homem, de 30 
anos, que não teve o nome 
revelado estava de posse de 
duas pistolas, drogas e mais 
de R$ 12 mil em espécie.

Segundo o delegado Die-
go Beltrão, o assaltante preso 
também é apontado como o 
chefe do tráfico de droga na 
região de Sousa, no Sertão do 
Estado. Durante o programa 
semanal, em cadeia de rádio, 
o governador João Azevêdo, 
destacou a ação da Draco na 
redução dos roubos a bancos, 
na Paraíba. 

O delegado Diego Beltrão 
disse que o assaltante tem um 
vasto histórico criminal, com 
prisões por roubo a bancos no 
estado do Ceará e na própria 
cidade de Sousa, onde chegou 
a utilizar um uniforme da po-
lícia para cometer crimes. 

Armas, celulares, drogas e dinheiro, inclusive estrangeiro, foram apreendidos durante a ação da Draco, na região de Sousa

O assalto
No dia 16 do mês passado, 

um carro-forte foi alvo de cri-
minosos na rodovia federal 
BR 230, entre os municípios de 
Aparecida e Pombal, na região 
do Serrote do Tigre, no Sertão 

da Paraíba. De acordo com a 
polícia, um grupo fortemen-
te armado, forçou a parada do 
veículo na estrada para reali-
zar o assalto. No veículo alvo 
dos criminosos, haviam quatro 
seguranças. As vítimas se abri-

garam no mato, às margens da 
estrada e ninguém se feriu.

De acordo com a polícia, os 
suspeitos espalharam gram-
pos na estrada e incendiaram 
um veículo para dificultar o 
acesso das guarnições.

Logo após o assalto, guar-
nições da Polícia Militar rea-
lizaram diligências, trocaram 
tiros com os assaltantes e dois 
deles foram mortos. Em con-
tinuidade às diligências, um 
dos envolvidos com a ação foi 

preso no distrito de Casinha 
do Homem, no município de 
Santa Cruz, região de Sousa. 
O delegado Diego Beltrão ga-
rantiu que as ações de combate  
à criminalidade continuam em 
todas as regiões do estado.

Crimes
Segundo a polícia, o 
suspeito preso está 

envolvido em
assaltos a bancos e 

esteve na ação contra 
um carro-forte, mês 
passado, na BR-230, 
no Sertão do estado

A Polícia Civil está solici-
tando à população apoio, atra-
vés do 197, para identificar os 
autores dos quatro assassina-
tos ocorridos na noite de ter-
ça-feira e madrugada de on-
tem, nos bairros do Baralho 
(Bayeux) e Ilha do Bispo (João 
Pessoa). Pelo menos três víti-
mas já tinham antecedentes 
criminais. 

As vítimas foram Geilson 
da Silva Santos, 35 anos; Íta-
lo Douglas da Silva Bernar-
do, 29, e um adolescente de 14 
anos, conhecido por “Rogeri-
nho”. Os três foram mortos na 
Vila São Paulo, bairro do Bara-
lho, em Bayeux, enquanto Is-
rael Miguel da Silva, 18 anos, 
foi executado com cerca de 25 
tiros dentro de sua casa, na co-
munidade do Tanque, bairro 
da Ilha do Bispo.

O sargento Barlavento, que 
atendeu à ocorrência, disse que 
por volta das 21h da terça-feira, 
Geilson e Ítalo bebiam em uma 
barraca quando chegaram dois 
desconhecidos em uma moto e 
efetuaram vários disparos. Os 
dois morreram no local. 

Os tiros também atingiram 
o adolescente Rogerinho que 
retornava para sua residência, 
mas antes resolveu passar por 
um mercadinho, sendo atin-

Comunidades invadidas e quatro 
pessoas mortas com vários tiros

vingança

Os dois primeiros seriam os alvos dos criminosos, enquanto Rogerinho foi vítima de bala perdida

Israel é uma das vítimas e foi assassinado com 25 disparos

gido pelos tiros. Ele morreu 
na UPA de Bayeux. Rogerinho 
era portador de deficiência in-
telectual. 

Represália
Passava das 2h30 de ontem 

quando a polícia recebeu infor-
mação que um grupo de cerca 
de 15 homens chegou à comu-
nidade do Tanque, no bairro 
Ilha do Bispo, na capital, inva-
diu uma residência e efetuou 
vários disparos contra Israel 
Miguel, de 18 anos. 

O perito criminal, Aldenir 
Lins, disse ter contabilizado 25 
perfurações no corpo da víti-
ma, sendo 22 de pistola ponto 
40 e três de espingarda ‘12’. “A 
região craniana da vítima fi-

cou totalmente esfacelada”, re-
velou o perito. 

A polícia não descarta que 
a invasão à comunidade do 
Tanque tenha ligação com o tri-
plo homicídio, porque o único 
alvo foi Israel que já tinha an-
tecedentes. Na comunidade, 
localizada à beira da maré, a 
polícia colheu cerca de 70 cap-
sulas de vários calibres.

O sargento Balarvento in-
formou que soube que os in-
vasores chegaram de barco à 
comunidade onde ocorreu o 
crime e faz divisa com o bair-
ro do Baralho. Os corpos foram 
levados para o Núcleo de Me-
dicina e Odontologia Legal, no 
bairro do Cristo Redentor, em 
João Pessoa.
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Um adolescente foi 
apreendido pela Polícia 
Militar como suspeito de 
assassinar um idoso de 
69 anos, identificado por 
Aluízio Ferreira da Sil-
va. O homicídio aconte-
ceu no Sítio Salgadinho, 
zona rural de Campina 
Grande. A motivação foi 
para se apoderar de di-
nheiro da vítima para 
comprar droga.

Segundo a Polícia 
Militar, o crime foi co-
municado na manhã de 
ontem, mas acredita que 
tenha ocorrido na noite 
de terça-feira (28). Teste-
munhas revelaram que 
o idoso residia sozinho 
e era proprietário de um 
pequeno comércio na lo-
calidade. O adolescente 
residia há pouco tempo 
com a vítima, pois o ido-
so se prontificou a aju-
dar o jovem.

A polícia também to-
mou conhecimento no 
local que o adolescen-
te é dependente quími-
co e chegou a comentar 
para um amigo que iria 
cometer o crime. A faca 
usada para matar o ido-
so ficou cravada em seu 
corpo.

O suspeito de come-
ter o crime foi encami-
nhado para a Central de 
Polícia Civil de Campi-
na Grande, onde deve 
aguardar os procedi-
mentos judiciais. O cor-
po da vítima foi encami-
nhado para o Núcleo de 
Medicina e Odontologia 
Legal (Numol) de Cam-
pina Grande.

Adolescente 
mata idoso 
para ficar 
com dinheiro

vício

Uma mulher, identifi-
cada por Rosana Álvaro 
Queiroz, de 27 anos, se en-
contra internada no Hospi-
tal de Emergência e Trau-
ma de Campina Grande, 
depois de ter sido espan-
cada pelo marido, José An-
derson da Silva. O estado 
clínico da mulher é consi-
derado grave.

A tentativa de feminicí-
dio aconteceu na manhã de 
ontem, na cidade de Mon-
teiro, Cariri paraibano. 

A polícia tomou conhe-
cimento que o casal teria 
passado a noite anterior 
numa festa junina naque-
la cidade. No retorno para 
casa, os dois discutiram e, 
já na residência, José An-

derson começou a agre-
dir fisicamente a esposa, 
que sofreu traumatismo 
craniano e várias lesões 
pelo corpo.

O Samu de Monteiro 
foi acionado até a residên-
cia do casal, sendo a jovem 
socorrida para o hospital 
de Monteiro, mas devido à 
gravidade dos ferimentos 
foi tansferida ao Trauma 
de Campina Grande. Ro-
sana segue internada em 
ala vermelha

Segundo as informa-
ções, José Anderson ten-
tou  fugir, mas foi detido 
pela Polícia Militar, sendo 
levado para a Delegacia de 
Monteiro onde está à dis-
posição da Justiça.

Mulher é agredida pelo 
marido em Monteiro

covardia

Um homem identifica-
do por Railson de Sousa 
Araújo, conhecido como 
“Thor”, foi preso nessa ter-
ça-feira, no distrito de Ca-
tolé do Zé Ferreira, Zona 
Rural de Campina Gran-
de. A prisão foi realizada 
durante ação envolvendo 
agentes da Delegacia de 
Roubos e Furtos daquela 
cidade (Repressão de Cri-
mes contra o Patrimônio) 
e uma guarnição da For-
ça Tática do 2o Batalhão da 
Polícia Militar. 

Segundo a polícia, 
“Thor” é considerado as-
saltante de alta periculo-
sidade e age sempre com 

extrema violência. Ulti-
mamente, vinha sendo 
procurado, pois é aponta-
do como autor de vários 
assaltos. Ele age em com-
panhia de outros crimino-
sos, em diversos bairros 
da cidade, intimidando as 
vítimas.

As investigações da 
Delegacia de Roubos e 
Furtos mostram que ele 
tem participação em di-
versas ocorrências e, por 
isso, já tinha mandado de 
prisão em aberto por cri-
mes contra o patrimônio, 
praticados em Campina 
Grande e também em mu-
nicípios da região.

“Thor” é preso após 
praticar assaltos em CG

sem força

Foto: Ascom / PCPB

Fotos: Redes Sociais
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Escolha da cidade aconteceu por conta de todo o seu potencial no turismo rural, cultural e de aventura

Bananeiras será sede da Ruraltur
18a edição

Beatriz de Alcântara 

alcantarabtriz@gmail.com

A 18ª edição da Feira 
Internacional de Turismo 
Rural do Brasil (Ruraltur) 
acontecerá em Bananeiras, 
no Brejo paraibano, entre os 
dias de 8 a 10 de setembro. O 
objetivo do evento é incenti-
var, promover e fortalecer o 
desenvolvimento dessa mo-
dalidade de turismo, o ru-
ral, oferecendo visibilidade 
a nível mundial para o em-
preendedorismo camponês. 
A primeira edição da Rural-
tur, em 2005, foi realizada 
pelo Sebrae Paraíba e logo 
depois passou a ser nacional 
e no formato itinerante. De-
pois do período mais crítico 
da pandemia, esse ano a fei-
ra volta a acontecer presen-
cialmente.

O tema escolhido para a 
edição deste ano é “O Poder 
da Governança para o Turis-
mo Rural Criativo e Colabo-
rativo, Gerando Experiên-
cias e Resultados”. Segundo 
Regina Amorim, gestora de 
Turismo e Economia Criati-
va do Sebrae Paraíba, o even-
to é considerado o maior e 
melhor quando trata-se de 
feiras de turismo rural do 
Brasil. Além disso, ele “con-
tribui para o desenvolvi-
mento do turismo no espaço 
rural, sempre preservando a 
singularidade e a ruralidade, 
aspectos tão ricos no Brejo 

paraibano”, destacou.
A escolha da cidade de 

Bananeiras para sediar a fei-
ra deste ano aconteceu por 
conta de todo o seu “poten-
cial de turismo rural, cultu-
ral e de aventura”, explicou 
Regina. Ou seja, a decisão 
surgiu como uma “oportu-
nidade de conciliar a rura-
lidade, a singularidade e a 
infraestrutura turística de 
hospedagem e alimentação 
fora do lar, suficientes para 
atender a demanda do even-
to”, completou a gestora de 
turismo do Sebrae Paraíba.

Frente a isso, o evento 
contará com o apoio tam-
bém da Prefeitura Munici-
pal de Bananeiras, da Pa-

Tema 
Para este ano, a 

escolha foi “O Poder 
da Governança para 

o Turismo Rural 
Criativo e Colaborativo, 
Gerando Experiências e 

Resultados”

róquia Nossa Senhora do 
Livramento, da Rádio Inte-
gração de Bananeiras e do 
Fórum de Turismo do Brejo 
Paraibano, além do próprio 
Sebrae Paraíba, Governo do 
Estado, Fecomércio, Sebrae 
Nacional, entre outros. 

A programação do even-
to será composta por, além 
da feira em si, visitas técni-
cas, apresentações culturais, 
encontro das instâncias de 
governanças regionais, ro-
dada de negócios, seminá-
rio sobre turismo rural e ca-
ravanas empresariais. Com 
relação aos expositores, já se 
tem a confirmação de parti-
cipantes vindos de oito esta-
dos, todos coordenados pelo 
Sebrae de suas respectivas 
localidades.

A expectativa quanto ao 
público é de que se tenha 
cerca de seis mil visitantes 
presenciais e outros 10 mil 
visitantes pela plataforma 
on-line. Para o seminário, a 
organização espera 300 ins-
critos, sendo 100 deles pre-
sencialmente e os demais de 
forma virtual. Dentre as ou-
tras metas, estão a realização 
de 100 encontros de empre-
sas durante a Rodada de Ne-
gócios do Turismo Rural, 20 
apresentações culturais, 50 
representantes no Encontro 
dos Fóruns de Turismo do 
Brasil, 50 representantes no 
Encontro de Fóruns de Tu-
rismo do Brasil e 120 parti-
cipantes nas visitas técnicas. Regina Amorim é gestora de Turismo e Economia Criativa do Sebrae Paraíba

n 

Regina 
Amorim 
destaca que  
o evento é 
considerado 
o maior 
e melhor, 
quando se 
trata de feiras 
de turismo 
rural do Brasil

Foto: Marcos Russo

Estão abertas as ins-
crições para o Curso de 
Boas Práticas Ambientais 
(CBPA) da Sudema. A nova 
edição do curso marca a 
volta das aulas presenciais, 
com encontros na sede da 
autarquia, em João Pessoa, 
nos dias 13, 14 e 15 do mês 
de julho. No total, serão 
disponibilizadas 30 vagas.

O conteúdo é direciona-
do para a reeducação da-
queles que sofreram pena-
lidades por atos danosos ao 
meio ambiente e que tive-
ram bens apreendidos pela 

Sudema. Nos últimos cur-
sos ofertados, a maior par-
te dos infratores tinham 
praticado poluição sono-
ra, com casos envolvendo 
som automotivo, escavadei-
ra, motosserra, entre outros 
equipamentos.

Para se inscrever, é pre-
ciso informar nome com-
pleto, RG, CPF, e-mail, tele-
fone para contato, endereço 
e indicar o bem apreendi-
do, além de apresentar do-
cumento oficial com foto. 

A Sudema fica localiza-
da na Avenida Monsenhor 

Walfredo Leal, 181, no bair-
ro do Tambiá. 

Sudema inicia as inscrições para o 
Curso de Boas Práticas Ambientais

aulas presenciais

A Paraíba figura entre os 
10 governos estaduais bra-
sileiros que se tornaram no-
vos signatários do Compro-
misso Global por uma nova 
economia dos plásticos, pro-
grama criado pela Fundação 
Ellen MacArthur em par-
ceria com a ONU. Também 
assinaram o documento os 
governos de todos os esta-
dos do Nordeste além de São 
Paulo. No total, 21 governos 
se comprometeram, essa se-
mana, como novos signatá-
rios, sendo 17 latinoameri-
canos.

O anúncio oficial foi fei-
to durante a abertura da 
Conferência dos Oceanos 
da ONU, na segunda-fei-

ra. Através do Compromis-
so Global, empresas e go-
vernos se comprometem em 
combater a poluição plástica 
em sua origem, mudando a 
forma de produzir, usar e 
reutilizar os plásticos. Isso 
significa definir metas am-
biciosas para 2025 e reportar 
anualmente seu progresso.

Esse movimento se tor-
na ainda mais relevante nes-
se momento, tendo em vis-
ta que a ONU também está 
debatendo e desenvolvendo 
tratado legalmente vincula-
do sobre poluição por plás-
tico, anunciado pós UNEA 
5.2, em março deste ano.

A Fundação Ellen Ma-
cArthur também estima que 

pelo menos U$ 10 bilhões 
sejam poupados, em escala 
global, apenas com a subs-
tituição de 20% das embala-
gens de uso único por alter-
nativas reutilizáveis.

Com o anúncio dos no-
vos signatários, o número 
de governos, entre cidades, 
estados e países comprome-
tidos com a mesma visão 
para uma nova economia 
dos plásticos deve subir para 
50. Segundo Thais Vojvodic, 
gerente sênior na Iniciativa 
dos Plásticos da Fundação 
Ellen MacArthur, os gover-
nos têm um papel essencial 
a desempenhar para que a 
visão da economia circular 
dos plásticos se concretize.

Paraíba assina compromisso para 
combater a poluição de plásticos

na onu

Aponte para o 
QR Code para realizar 

sua inscrição
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José Siqueira
na tela e no palco

Cinema

Vida e obra de
Através de uma vasta pesquisa, ‘Toada para José 

Siqueira’ faz um mergulho no imaginário da cultura 
popular para revelar uma das mais importantes e 

desconhecidas figuras da música brasileira

Foto: Complô/Divulgação

O documentário Toada para 
José Siqueira, dirigido por 
Eduardo Consonni e Ro-
drigo T. Marques, terá 

sua última exibição hoje, a partir das 
19h, em sessão especial no Cine Ban-
güê, instalado na Fundação Espa-
ço Cultural da Paraíba (Funesc), em 
João Pessoa. Na sequência, o longa-
metragem sobre o maestro paraiba-
no será debatido pelo ator Fernando 
Teixeira, que fez a narração do filme; 
Rainere Travassos, o diretor artístico
-pedagógico do Programa de Inclu-
são Através da Música e das Artes, 
regente da Orquestra José Siqueira 
do Prima na produção; a professora 
e pianista Josélia Vieira, consultora 
musical do longa; e o pesquisador 
da obra do regente, José Vianey dos 
Santos. A programação ainda inclui 
apresentação da Camerata Prima. A 
bilheteria abrirá uma hora antes do 
evento e os ingressos custam R$ 10 
e R$ 5 (apenas em dinheiro). 

Contemplado com o Prêmio Es-
pecial do Júri do 13º In-Edit - Festi-
val Internacional do Documentário 
Musical, no ano passado, Toada para 
José Siqueira faz, através de uma vas-
ta pesquisa de documentos, fotos, 
imagens e depoimentos, um mer-
gulho no imaginário da cultura po-
pular para revelar uma das mais im-
portantes e desconhecidas figuras 
da música brasileira, que é o maes-
tro José Siqueira, nascido em Concei-
ção, no Sertão da Paraíba, em 24 de 
junho de 1907, e morto no Rio de Ja-
neiro, em 22 de abril de 1985. 

“O filme é muito bom, um gran-
de documentário que restabelece o 
que o golpe militar fez com o maes-
tro José Siqueira, que foi praticamen-
te sumir com a obra dele e o levou a 
sair do Brasil. Com isso, o filme des-
trava a história do maestro, tirando-o 
dessa omissão. O trabalho de Siquei-
ra é muito importante para o Brasil, 
com um caráter de pesquisa, e o que 
mais complicou foi quando ele trou-

xe o negro como influência para sua 
música, o que desagradou na época. 
Além disso, Siqueira teve a ideia de 
criar a Ordem dos Músicos do Brasil 
a partir do momento em que viu al-
guns velhos músicos na Cinelândia, 
no Rio de Janeiro, aguardando con-
tratação para tocar no Carnaval. O 
maestro percebeu que aquele traba-
lho era temporário, sem carteira assi-
nada, daí decidiu criar a OMB”, disse 
Fernando Teixeira. 

O ator veterano passou três dias 
gravando a narração do filme num 
estúdio de João Pessoa. “Nesse pro-
jeto trabalhei a coisa do emocional, 
procurando passar o clima de per-
seguição sofrida pelo maestro José 

Siqueira, que morreu com a sua obra 
ainda interditada”, disse Teixeira, 
informando que tentou realizar, 
nos anos 1990, o projeto de montar 
um espetáculo de balé baseado na 
peça Candomblé, de Siqueira. “Eu ia 
trazer um grupo de candomblé da 
Bahia para participar e ia ter, tam-
bém, a presença, da OSPB, mas não 
tive apoio”, lembrou ele.

Antes da exibição do longa, a 
Camerata Prima deverá realizar a 
apresentação ao público. “A única 
música que gravamos para o filme 
e que iremos tocar é a ‘Toada para 
José Siqueira’. Iremos tocar só com 
instrumentos de cordas, com um 
grupo reduzido, de 15 pessoas, que 

são professores dos polos do Prima 
de João Pessoa e Santa Rita”, afir-
mou Rainere Travassos. 

O músico antecipou o que pre-
tende abordar, durante o debate 
em torno do documentário. “Meu 
foco principal será falar o quanto o 
maestro José Siqueira era uma pes-
soa visionária para a época e como 
ele pensava e defendia a causa dos 
artistas, principalmente dos músi-
cos, de um modo geral”, disse o di-
retor artístico-pedagógico do Pri-
ma, que é uma política pública do 
Governo da Paraíba cujas ativida-
des começaram em 2012 e é desen-
volvida pela Secretaria de Estado da 
Educação e da Ciência e Tecnologia, 

em parceria com a Secretaria de Es-
tado da Cultura. 

 Travassos comentou sobre a 
oportunidade de ter participado do 
documentário. “A experiência foi 
um momento muito especial, na mi-
nha vida, e, com certeza, para o Pri-
ma. Foi um momento muito mar-
cante, no qual alunos e professores, 
principalmente do interior da Paraí-
ba, onde há polos como os das cida-
des de Catolé do Rocha, Cajazeiras 
e Campina Grande, participaram 
dessa gravação, que durou dois dias. 
Nos encontramos com os diretores 
do filme e a professora Josélia e gra-
vamos muito imagens dos ensaios. 
Quando aprontamos a música, fo-
mos para a Serra do Açu gravar o 
vídeo. Foi um final de semana en-
riquecedor para nossas vidas”, con-
fessou ele. “Participar desse evento é 
especial e gratificante, por poder es-
tar presente num momento tão im-
portante como esse sobre o maestro 
José Siqueira, principalmente pelo 
legado que ele deixou em defesa de 
causas, principalmente a do músi-
co”, disse Rainere.

Hoje, Funesc exibe documentário com o maestro paraibano, 
seguido por debate sobre o filme e concerto da Camerata Prima

Guilherme Cabral 

guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Foto: FacebookFotos: Complô/Divulgação

Siqueira nas suas pesquisas sobre as 
raízes africanas (ao lado, acima); 
o ator Fernando Teixeira (acima) 
foi o narrador do longa; Orquestra 
José Siqueira do Prima (ao lado) na 
produção audiovisual
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José Mário da Silva 
APL – ALCG | colaborador

Artigo

Mercê de Deus, e do exercício da 
sua soberana e benevolente Providên-
cia, Gonzaga Rodrigues chega à lon-
geva e produtiva quadra cronológica 
de 89 anos de idade, quase nove déca-
das de uma existência operosa e ven-
cedora por qualquer que seja o ângulo 
que a queiramos examinar. Jornalis-
ta de batente, com infrangível e dura-
doura atuação em várias atividades, 
Gonzaga Rodrigues, com o passar do 
tempo, consolidou-se como um consa-
grado mestre da imprensa paraibana. 
Gonzaga Rodrigues é um código ono-
mástico que impõe respeito e admira-
ção em todas as cenas e cenários, nos 
quais deixou, e continua deixando, as 
numerosas e multiplicadas impressões 
digitais da sua competência no trato 
com as palavras, do seu incomum ta-
lento para delas fazer a sua senha pri-
vilegiada de compreensão do mundo, 
a sua ração diária de sobrevivência es-
tética e humana.

Natural da cidade de Alagoa Nova, 
onde deu os primeiros e decisivos pas-
sos na difícil e fascinante arte-ciên-
cia do viver, Gonzaga Rodrigues logo 
transcendeu a geografia primeira da 
sua existência e foi buscar na capital do 
estado Paraíba, horizontes mais ampli-
ficados para a realização dos seus ideais 
e utopias mais prementes e mais per-
seguidos. Nesse périplo timbrado pelo 
signo da ascensionalidade, Gonzaga 
Rodrigues fez das redações dos jornais, 
nas quais ele exerceu múltiplas funções, 
o laboratório onde refinou as suas ap-
tidões e assinou infrangíveis pactos de 
convivência com a sua profunda e in-
desviável vocação profissional, a que o 
vinculou, indeslindavelmente, à tribu-
na que tem na palavra, a jornalística e 
a literária, o ponto de partida e de che-
gada das suas cogitações intelectuais e 
existenciais mais efetivas.

Por todos esses predicativos, Gonza-
ga Rodrigues passou a pontificar como 
um verdadeiro paradigma para tantos 
quantos incursionam pela seara do jor-
nalismo paraibano. Pelo fastígio inte-
lectual de que é portador, Gonzaga Ro-
drigues ingressou, meritoriamente, na 
Casa de Coriolano de Medeiros, a legen-
dária Academia Paraibana de Letras, 
na qual ocupa a Cadeira de número 37, 
cujo Patrono é Allyrio Meira Vander-

ley; e cujo Fundador é Eduardo Mar-
tins da Silva. Acadêmico operoso, que 
participa ativamente da vida domésti-
ca cotidiana da Academia Paraibana 
de Letras, tendo inclusive sido seu pre-
sidente, Gonzaga Rodrigues atingiu o 
superlativo brilho da sua produção es-
tética, na confecção contumaz de um 
gênero literário autenticamente brasi-
leiro, que é a crônica, cultivada em to-
das as vastas latitudes deste continen-
tal país chamado Brasil.

Com um pé ancorado no porto do 
jornalismo, que é centrado no imedia-
tismo circunstancial; e outro firmado 
no apelo à transcendência, que é o apa-
nágio indissociável da fenomenologia 
estética, de acordo com as luminosas li-
ções teóricas emergidas do pensamento 
crítico do professor Eduardo Portella, a 
crônica é a cartografia lírica do cotidia-
no, nascida do rigoroso e sensível senso 
de observação do cronista. Observação 
que, sem nenhum vestígio de excludên-
cia, capta todos os vãos e desvãos que 
constituem a indomável e caleidoscópi-
ca realidade do dia a dia. Animal ain-
da não domesticado, na esteira, mais 
uma vez, da poética pedagogia herme-
nêutica de Eduardo Portella, a crônica 
é o acolhimento holístico de todos os 
episódios que, entrelaçados, vão com-
pondo o enredo, da vida como ela é; da 
vida como poderia ser; da vida, enfim, 
“ao rés do chão”, de conformidade com 
o certeiro arrazoado do mestre Anto-
nio Candido, em lapidar e fundamental 
ensaio sobre a arte da crônica, na qual 
o criador de Retrato de Memória se tem 
consumado e se consumido.

Aberta, descentrada, e, por exce-
lência, antidogmática em todas as 
suas anticanônicas formulações con-
ceituais, a crônica singra mares dan-
tes nunca navegados, ao tempo em que 
percorre os mais variados caminhos. A 
crônica, ao refinar o seu lirismo, con-
tracena com o poema em prosa, bem 
como com a prosa poética, alheia, in-
teiramente, à precariedade de todas 
as classificações. A crônica, ao assinar 
contratos mais sólidos com a imagina-
ção, aterrissa na plataforma do territó-
rio ficcional mais efetivo. A crônica, ao 
incursionar na máquina do tempo, tin-
ge-se das cores afetivas, não raro me-
lancólicas, da memória, na tentativa, 

muitas vezes vã, de recuperar o irre-
cuperável tempo que passa; que pas-
sa e que exerce, sobre todas as falíveis 
glórias humanas, o seu implacável po-
der de aferição. E, todo esse desfrontei-
rizado roteiro da crônica, é temperado 
pelo molho da crítica social, dado que 
a crônica tanto celebra, quanto denun-
cia, principalmente, as múltiplas for-
mas de desumanização que espreita a 
cidade moderna, que é cercada de con-
tradições por todos os lados.

A crônica de Gonzaga Rodrigues 
acolhe todos esses registros, sempre 
energizados pela força de um aliciante 
e poético lirismo. Gonzaga Rodrigues 
é, sobretudo, o cronista da cidade; da 
cidade que no dizer de Paulo Mendes 
Campos, numa obra-prima chamada 
O Anjo Bêbado, muda mais depressa 
que os homens. Gonzaga Rodrigues 
é o cronista primoroso e elegíaco, de 
igual modo, de uma cidade que a pou-
co e pouco foi sendo desfigurada, me-
nos pela passagem do tempo que pela 
ação predatória dos homens; e das for-
mas de manifestação de certos tipos de 
progresso voltados, tão somente, para 
as dimensões materiais da existência. 
Aqui, como o Jeremias das Escrituras 
Sagradas, Gonzaga Rodrigues ergue, 
com a argamassa das palavras e com 
o cimento da linguagem, o seu muro 
de lamentações, que é também, como 
toda arte literária que se preza, dado 
o seu congênito estatuto de realidade 
transitiva, uma ponte que nos liga ao 
outro, pois “nós somos um ser para o 
outro e fora do diálogo o que existe é o 
precipício”, de acordo com as pondera-
ções do mestre Eduardo Portella, ícone 
da crítica poética brasileira.

É esse Gonzaga Rodrigues, um jo-
vialíssimo quase nonagenário, que, na 
última terça-feira do mês curso, dia 21 
de junho de 2022, comemorou mais 
uma primavera na estação de sua lon-
geva existência. Vida ainda mais lon-
ga ao cronista maior da literatura pa-
raibana, nordestina e brasileira, dado 
que, ao fim e ao cabo, para a literatura, 
que é a pátria da liberdade, na acepção 
semântica mais abrangente possível, 
são frágeis todas as etiquetas geográ-
ficas que lhe quisermos impor, pois a 
literatura é sumamente universal em 
seu ilimitado alcance.

Gonzaga Rodrigues –
um jovialíssimo quase nonagenário

Colunista colaborador

A energia e a obstinação de Shostakovich 
em divulgar a ‘Sétima sinfonia’, intitulada 
‘Leningrado’, para o mundo estavam 

apenas começando. Com ajuda de influentes 
contatos, conseguiu a microfilmagem da partitura 
e seu escoamento para outros países, via Teerã. 
Assim, foi executada com transmissão da BBC, 
pela Orquestra Filarmônica de Londres, dirigida 
pelo maestro Henry Wood, em 22 de junho 
de 1942. Em seguida, foi apresentada em um 
concerto do secular festival The Proms, no Royal 
Albert Hall, também em Londres, no dia 29 de 
junho. O lançamento norte-americano aconteceu 
em Nova York, 19 de julho, pela Orquestra 
Sinfônica da NBC dirigida por Arturo Toscanini, 
aclamado regente italiano.

A essa altura a sinfonia ‘Leningrado’ era 
notícia corrente no meio artístico, popular, 
político, militar, dentro e fora da Rússia, 
atraindo muita curiosidade. E São Petersburgo 
sucumbia sob lastimáveis condições de 
sobrevivência… Contudo, a resistência 
surpreendia e parecia incentivar o inimigo a 
intensificar o combate. Hitler não desistia. De 
um lado, as armas, a ambição, a monstruosa 
estratégia de isolamento. Do outro, a briosa 
intrepidez de um espírito notavelmente criador, 
dono de coração movido por patriotismo 
pulsante de liberdade.

Mais uma vez se valeu da motriz solidária 
dos conterrâneos, loucos por música, irmanados 
pelo sofrimento, e cooptou forças capazes 
de fazer chegar a Leningrado a partitura 
soberbamente orquestrada, de quase 80 
minutos. Um corajoso tenente, piloto de 20 
anos que transportava remédios e socorros 
médicos às áreas atingidas, cruzou os céus da 
cidade, perfurou o anel de fogo, arriscando sua 
vida para levar à devastada capital os quatro 
volumes de uma sinfonia que já fazia história. A 
partitura era esperada no aeroporto, em sigilo, 
e de lá seguiu transportada como um tesouro 
a ser entregue ao violinista Karl Eliasberg, 
regente titular da Orquestra Sinfônica da Rádio 
de Leningrado, o único grupo musical ainda na 
cidade. Ao folhear algumas das 300 páginas, 
o maestro empalideceu. A peça era grandiosa 
demais, requeria mais de 100 músicos, 
quantidade duplicada de metais, muitos 
instrumentos de percussão, além de órgão e 
piano. Mas nem isso o desanimou.

Mesmo com atividades encerradas há meses 
e parte dos músicos falecidos, os diretores do 
Departamento de Artes da Cidade de Leningrado, 
certos do apoio dos remanescentes, anunciaram 
os ensaios da orquestra para executar a sinfonia 
pela primeira vez na terra natal de seu autor. No 
dia seguinte, o jornal Pravda anunciava:

“A partitura da ‘Sétima Sinfonia’ de Dmitry 
Shostakovich foi entregue a Leningrado de avião. 
Sua apresentação pública acontecerá no Grande 
Salão da Filarmônica.”

O primeiro desafio de Eliasberg foi localizar os 
músicos, abatidos como toda a cidade, afundada 
em penúria. E mesmo igualmente debilitado, saiu 
“cambaleando” à cata do que podia, confiante 
no tradicional compromisso artístico e no espírito 
de resistência de seus conterrâneos. Procurou 
por todos os lugares, de casa em casa, pelos 
hospitais, e se chocava com a situação. Muitos 
foram encontrados em apartamentos insalubres, 
escuros, acabrunhados, desenganados.

(continua na próxima semana)

Germano 
  Romero

A música que
calou bombas (III)

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Imagem: Reprodução

‘Leningrado’ sob a regência do Karl Eliasberg, em 1942

Rádio

‘Espaço Cultural’ realiza ‘arraiá’ 
musical para encerrar festejos

No último dia do mês ju-
nino, o Espaço Cultural está 
com uma playlist de forró, 
xote e baião para comemo-
rar o São Pedro. Realizado 
pela Funesc, o programa de 
hoje, na Tabajara FM (105,5), 
também prestará uma ho-
menagem ao cantor e com-
positor paraibano Zé Mar-
colino (um dos principais 
parceiros de Luiz Gonza-
gão, o Rei do Baião). Apre-
sentação é do jornalista 
Jãmarrí Nogueira, das 22h 
à meia-noite.

Primeiro bloco terá Beto 
Brito, Os Gonzagas, Sivuca, 
Xisto Medeiros, Lucy Al-
ves, Vital Farias, Fulô Mi-
mosa e Laerson Alves.

Já no seg undo blo-
co, haverá canções de no-
mes como As Parêa, Fulô 
do Mussambê, Nathalie de 
Lima, Seu Pereira, Felipe 
Alcântara, Capilé, Edglei 
Miguel e Edmar Miguel.

No terceiro bloco, mais 
músicas para forrozar e le-
vantar poeira com a banda 

Da Redação

Edição também prestará uma homenagem ao cantor e compositor paraibano Zé Marcolino (1930-1987)

Os Fulano, Osmando Sil-
va, Juliette e Júlio Martins, 
além de PS Carvalho, Fa-
biano Guimarães, Totonho 
e Zabé da Loca.

Fechando o programa, 
o quarto bloco traz canções 
de Zé Marcolino gravadas 
por ele mesmo na década 
de 1980. Um tributo a um 
dos maiores nomes da mú-
sica popular brasileira. Esse 

artista paraibano é autor 
de sucessos como ‘Cacimba 
Nova’ e ‘Numa sala de rebo-
co’, dentre outros.

A edição pode ser ouvi-
da também pelo site oficial 
da Rádio Tabajara (radiota-
bajara.pb.gov.br/radio-ao-
vivo/), e, no dia seguinte à 
apresentação, fica disponí-
vel no canal da Funesc no 
YouTube (/TvFunesc).

Foto: Funesc/Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o site da Tabajara



O artista plástico Flávio Tavares conta causos 
com a mesma elegância que pinta quadros. 
Herança do pai Arnaldo Tavares, médico 

trocava o bisturi pelo lápis e pincel para moldar no 
papel a paisagem da alma. Onde chegava, atraía 
as atenções pela elegância da narrativa, sempre 
com uma pitada de humor.

Toda obra de arte reflete o estado de espírito do 
autor. Se o seu espírito tem ambiente de harmonia, 
este artista deposita paz naquilo que constrói. Seja 
um poema, um romance ou uma pintura, tudo traz o 
gozo dessa quietude.

A arte contém o sorriso do artista que a modela. 
Do artista, profundamente sensível, a expressão 
da alma aflora como uma flor a desabrochar num 
terreno fértil de um horto. A harmonia do coração, 
inevitavelmente, estará também naquilo produzido, 
uma tela, um poema, uma música ou um romance, 
principalmente estas expressões artísticas. 

Assim como na concepção de um poema ou 
narração de uma história carece de traquejo e fina 
sensibilidade, que requer linguagem refinada, a 
utilização do pincel tem suas nuanças. Pintar e 
contar causos, Flávio faz com desenvoltura. Não 
sabemos quando começou a narrar fatos, reais 
ou inventados, mas pintar, começou na primeira 
década de sua vida.

Deixando de lado os causos por ele contatos, 
discorrerei sobre sua pintura, ou melhor, acerca 
desde quando começou a usar o lápis e o pincel 
para colocar no papel, ou na tela, os frutos da 
imaginação.

Flávio cresceu num lar que respirava cultura. A 
arte que acessava junto ao pai alimentou o desejo 
de pintar, e com o tempo, aperfeiçoou a técnica, 
incorporou novos saberes.

Quando nos aproximamos de seus painéis ou 
quadros, percebemos que a arte cria o sentimento 
de solidariedade, de recuperação do tempo 
perdido. O tempo que guardou a memória. Seu 
trabalho nos ensina a importância da gratuidade, 
da valorização humana. 

O humanismo não se consegue com conta 
bancária, nem o lucro incessante, mas pelo que 
realizamos de bom na construção de ambiente 
saudável para se viver. Enquanto houver homens 
que se importam com a arte, será possível mudar 
o mundo a partir dos sentimentos que alimentam 
a alma.

A antiga Grécia, com todos seus conceitos, sua 
literatura, sua ciência e sua arte, ajudou a construir 
um mundo diferente, e tudo o que produziu continua 
a exercer papel importante na vida das pessoas. 
A beleza da arte salvará o mundo. Flávio tem 
contribuído nessa direção.

A começar pela emoção que a pintura dele 
transmite quando nos aproximamos, sua produção 
já se constituiu patrimônio de valor inestimável. Com 
sua arte, Flávio sempre estimulou um novo olhar para 
a paisagem da Paraíba, a partir da redescoberta 
de nossas raízes. Em alguns painéis, de um lirismo 
delicado, é narrada a História da Paraíba em seus 
múltiplos aspectos, dando vida a personagens que 
apresentam realidades sólidas, semelhantes a 
pedras preciosas. Com o pincel e o lápis, a exemplo 
do pai, tornou-se um narrador de histórias que as 
palavras não conseguem descrever. 

A arte dele é ornada do belo. É uma janela para o 
mistério do prazer e da emoção.

Sua arte expressa o desejo invisível do homem 
em avançar na busca da identidade perdida, de 
sonhos escondidos nas florestas da imaginação. 
Olhar para a pintura dele é sair atrás do que existe 
no infinito do nosso olhar. A imagem reproduz a 
história de forma poética, como um poema.

Percorremos as veredas do seu reinado que o 
pincel constrói.

Ele integra meu núcleo de amigos, desde 
quando nos conhecemos na redação do antigo 
jornal O Norte, quando iniciava no Jornalismo, e ele 
publicava todos os dias uma charge neste diário.

Crônica 
  Em destaque

No reino de
Flávio Tavares

José Nunes - Jornalista
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Colunista colaborador

Após passar por diversas cidades 
da Paraíba, a ‘Caravana Interatos’, rea-
lizada pela Fundação Espaço Cultu-
ral da Paraíba (Funesc), chega ao mu-
nicípio de Baía da Traição, no Litoral 
Norte do Estado. Hoje e amanhã, será 
oferecida a oficina ‘O Velho Novo Fi-
gurino’, com o figurinista, ator e cenó-
grafo Geóstenys Melo.

A ideia da oficina é criar peças de 
figurinos e vestuário a partir de ou-
tras já existentes. A metodologia con-
templa o que se chama de Upcycling, 
que significa reutilização “para cima” 
ou reutilização criativa. “Na oficina 
colocaremos em prática o processo de 
uso de produtos, resíduos, peças apa-
rentemente inúteis para a criação de 
novos produtos, dando uma função 
diferente da qual o produto ou par-

tes dele foram inicialmente projeta-
dos”, afirma o ministrante Geóstenys 
Melo, que possui ainda experiência 
como diretor e aderecista.

A oficina possui a carga horária 
de 10h, sendo distribuída da seguinte 
forma: hoje, acontecem os encontros 
pela manhã e tarde, sendo das 9h as 
12h e das 14h as 18h. Já amanhã, o en-
contro acontece das 9h às 12h.

Ao todo estão sendo oferecidas 15 
vagas e os interessados em aprender 
mais sobre a confecção de figurino po-
dem se inscrever gratuitamente.

Levando oficinas e espetáculos 
para o estado, a programação da ‘Ca-
ravana Interatos’ (feita por meio de 
edital) é realizada pelo Governo do 
Estado da Paraíba, através da Funda-
ção Espaço Cultural da Paraíba (Fu-
nesc) e conta com apoio da prefeitu-
ra de Baía da Traição.

Projeto gratuito visa criar peças de vestuário a partir de outras já existentes

Baía da Traição recebe 
uma oficina de figurino

‘Caravana Interatos’

Foto: Funesc/Divulgação

Geóstenys Melo será o oficineiro

Serviço
• Funesc [3211-6280] • Mag Shopping [3246-9200] • Shopping Tambiá [3214-4000] • Shopping Partage (83)3344.5000 • Shopping Sul [3235-5585] • Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188] • 

Sesc - Campina Grande [3337-1942] • Sesc - João Pessoa [3208-3158] • Teatro Lima Penante [3221-5835 ] • Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] • Teatro Severino Cabral [3341-6538] • 

Bar dos Artistas [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224] • Casa do Cantador  [3337-4646]

EM cartaz
ESTREIA

MInIOnS 2: A ORIgEM dE gRu (Mi-
nions: The Rise of Gru. EUA. Dir: Kyle Bal-
da. Animação. Livre). Nos anos 1970, o 
jovem Gru tenta entrar para um time de 
supervilões, mas a entrevista é desas-
trosa e ele e seus minions acabam fu-
gindo do grupo de mal-feitores. CEN-
TERPLEX MAG 3 (dub.): 15h - 17h15 
- 19h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 
13h40 - 21h (exceto qua.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 6 (dub.): 12h30 - 14h45 - 17h - 
19h15 (exceto qua.) - 21h30 (exceto qua.); 
CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub.): 13h30 - 
15h45 - 18h (exceto qua.) - 20h15 (exce-
to qua.); CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - Ma-
cro-XE (dub., 3D): 13h - 15h15 - 17h30 
- 19h45 - 22h; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 
- VIP (dub., 3D): 14h - 16h15 - 18h30 (3D, 
exceto qua.) - 20h45 (3D, exceto qua.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub.): 13h 
- 15h15 - 17h30 - 19h45 - 22h; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 4 (dub.): 13h30 - 15h45 - 
18h (exceto qua.) - 20h15 (exceto qua.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub., 3D): 
12h30 - 14h45 - 17h - 19h15 (exceto qua.) - 
21h30 (exceto qua.); CINE SERCLA TAM-
BIÁ 5 (dub.): 14h - 16h - 18h - 20h; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 6 (dub., 3D): 15h - 17h 
- 19h; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 
14h - 16h - 18h - 20h; CINE SERCLA PAR-
TAGE 2 (dub., 3D): 15h - 17h - 19h.

PRé-ESTREIA (dIA 6/7)

ThOR: AMOR E TROvãO (Thor: Love 
and Thunder. EUA. Dir: Taika Waititi. Aven-
tura. 12 anos). Thor (Chris Hemsworth) 
busca pela paz interior, mas sua aposen-
tadoria é interrompida por um assassino 
galáctico conhecido como Gorr (Chris-
tian Bale), que busca a extinção dos deu-
ses. Para combater a ameaça, Thor pede 
a sua ex-namorada, Jane Foster (Natalie 
Portman), que – para surpresa de Thor – 
inexplicavelmente empunha seu marte-
lo mágico, Mjolnir, revelando-se a Pode-
rosa Thor. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (leg.): 
20h45 - 23h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 3 
(leg.): 20h15 - 23h; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 6 (dub., 3D): 19h30 - 22h15; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 7 (leg., 3D): 19h - 21h45 - 
00h25; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP 
(leg.): 19h45 - 22h30; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 11 - VIP (leg.): 20h30 - 23h15;CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 2 (dub.): 19h45 - 22h30; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3: 19h (dub.) 
- 21h45 (leg.) - 00h25 (dub.);CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 4 (dub., 3D): 19h15 - 22h 
- 00h40; CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 
(dub., 3D): 19h30 - 22h15; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 5 (dub.): 20h; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 6 (dub., 3D): 20h50; CINE SER-

CLA PARTAGE 1 (dub.):  20h; CINE SER-
CLA PARTAGE 2 (dub., 3D): 20h50.

COnTInuAÇãO

FESTIvAl vARIlux dE CInEMA 
FRAnCêS 2022 (Vários). Evento que vai 
até o dia 6 de julho contempla 17 obras 
inéditas e recentes da filmografia france-
sa e dois filmes como homenagem: um 
clássico e outro em comemoração aos 
400 anos do dramaturgo francês Molière. 
Confira a programação completa (com 
sinopses, fotos e sessões) de João Pes-
soa no site oficial do festival (variluxci-
nefrances.com). No CENTERPLEX MAG, 
CINÉPOLIS MANAÍRA e CINE BANGÜÊ 
(este último, a partir de 7 de julho).

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. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 13h20 
- 19h30 (exceto qua.); CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 8 (dub.): 15h; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 3 (dub.): 14h30 (exceto seg. e 
ter.) - 17h45 (exceto seg., ter. e qua.) - 21h 
(exceto seg., ter. e qua.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub.): 14h30 - 17h20 - 20h20; 
CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 14h30 
- 17h20 - 20h20. 

lIghTyEAR (EUA. Dir: Angus Ma-
cLane. 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 Light-
year vá para um planeta hostil e muito 
longe da Terra ao lado de seu coman-
dante e sua tripulação. Enquanto Buzz 
tenta encontrar um caminho de volta 
para casa através do espaço e do tempo, 
ele descobre que já se passaram muitos 
anos desde seu teste de voo. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 3 (dub.): 15h50 - 18h20 (exce-
to qua.); CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 
12h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 
(dub.): 14h (exceto seg.) - 16h30 (exceto 
seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 
16h10 - 18h20; CINE SERCLA PARTAGE 
4 (dub.): 16h10 - 18h20.

TOP gun: MAvERICk (EUA. Dir: Jo-
seph Kosinski. Aventura. 12 anos). De-
pois de mais de 30 anos servindo a ma-
rinha como um dos maiores pilotos de 
caça, Pete “Maverick” Mitchell (Tom 
Cruise) continua na ativa, se recusan-
do a subir de patente e deixar de fazer 
o que mais gosta, que é voar. Enquan-
to ele treina um grupo de pilotos em for-
mação para uma missão especial que 
nenhum “Top Gun” jamais participou. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 
13h15 - 16h - 18h45 (exceto qua.) - 21h45 
(exceto qua.); CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 2 (dub.): 19h (exceto seg. e qua.) - 
22h (exceto seg. e qua.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 3 (dub.): 20h30; CINE SERCLA 
PARTAGE 4 (dub.): 20h30.

TudO EM TOdO lugAR AO MES-
MO TEMPO (Everything Everywhere All 
at Once. EUA. Dir: Daniel Kwan e Daniel 
Scheinert. Fantasia. 14 anos). Uma rup-
tura interdimensional bagunça a reali-
dade e uma inesperada heroína (Michel-
le Yeoh) precisa usar seus novos poderes 
para lutar contra os perigos bizarros do 
multiverso. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (leg.): 
16h30 - 22h30 (exceto qua.).

Foto: Divulgação

‘Minions 2’ acompanha o jovem Gru dos anos 1970 tentando entrar para um time de supervilões

Da Redação

Foto: Marco Russo

Tavares conta causos com a mesma elegância que pinta quadros
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Amanhã começam as inscrições de propostas para exposições em 2022 e 2023 na Usina Cultural, em João Pessoa

Energisa lança edital de ocupação
Artes visuAis

Será lançado amanhã 
o projeto Ocupação Usina 
de Artes Visuais 2022-2023, 
que visa selecionar e con-
vidar artistas da Paraíba 
(naturais e radicados) para 
integrar exposições indivi-
duais ou coletivas na gale-
ria de arte da Usina Energi-
sa, em João Pessoa, nos anos 
de 2022 e 2023.

Serão selecionadas pro-
postas para compor 14 expo-
sições – coletivas ou indivi-
duais – na galeria de arte ao 
longo de dois anos. Cada ar-
tista ou coletivo selecionado 
receberá um apoio financei-
ro para a produção da expo-
sição no valor bruto de R$ 3 
mil. Aprovado pelo Minis-
tério do Turismo, Secreta-
ria Especial de Cultura, por 
meio da Lei Federal de In-
centivo à Cultura (Lei Roua-
net), conta com o patrocínio 
da Energisa Paraíba.

“Este tipo de projeto de 
ocupação, aberto aos artis-
tas paraibanos, ou radicados 
na Paraíba, tem sido um dos 
meios mais eficazes e de-
mocráticos de manter uma 
programação permanen-
te de exposições na galeria 
de arte da Usina”, enfatiza 
Dyógenes Chaves, coorde-
nador do projeto. “Assim, 
os artistas e suas propostas 
são selecionados a partir de 
portfólio e funcionam como 
estímulo à produção local e 
objetivando revelar, ao mes-
mo tempo, reflexões sobre a 
produção contemporânea, 
novas diretrizes para políti-
cas públicas na área e apoio 
aos novos artistas visuais 
paraibanos”.

As inscrições vão até o 
dia 14 de agosto, através do 
site oficial da iniciativa (ocu-
pacaousina.com.br). Até o fi-
nal de agosto será divulga-
da a lista de contemplados. 
Todas as informações so-
bre o edital, como prazos, 
condições de inscrição, cri-
térios de seleção, além das 
dicas de como se inscrever, 

estão disponibilizadas no 
mesmo site.

A seleção será feita por 
uma comissão curatorial in-
tegrada por três especialis-
tas mais um representante 
da Energisa, a quem caberá 
analisar e selecionar as pro-
postas encaminhadas – via 
internet – pelos artistas in-
teressados. 

Cada exposição terá 
programação específica 
(palestras, debates, visi-
ta guiada etc.), realizada 
sob a orientação dos cura-
dores e dos próprios artis-
tas. Todas as atividades se-
rão abertas ao público, com 
entrada gratuita.

“Entre outros objetivos, 
o edital propõe reflexões 
sobre a atual produção na 
Paraíba, sugerir novas di-
retrizes para uma política 
pública que discuta a arte 
contemporânea e incentive 
não só a participação das 
novas gerações de artistas 
e estudiosos da arte, mas o 
entrelaçamento entre a pro-
dução artística e a socieda-
de civil por meio de diver-
sos e vários caminhos de 
atuação: conflitos e contra-
dições entre arte e mercado; 
instituições, arte contempo-
rânea e agentes do sistema 
da arte; linguagens artísti-
cas da produção contempo-
rânea; arte e tecnologia, mí-
dia e comunicação; crítica 
de arte hoje; apropriações, 
hibridizações de suportes, 
esfacelamento das frontei-
ras entre os gêneros das ar-
tes; arte brasileira, arte local, 
arte internacional; arte e ci-
dade”, explicou Dyógenes 
Chaves. “Sem dúvida, uma 
proposta como essa, que 
soma sua capacidade técni-
ca e viabilidade de execução 
às condições museológicas e 
arquitetônicas do prédio da 
Usina Energisa, por certo 
vai trazer bons resultados, 
especialmente para as no-
vas gerações de artistas vi-
suais da cidade, do Estado 
da Paraíba”, finaliza o coor-
denador do projeto.

Da Redação

Através do QR Code 
acima, acesse o site 
oficial do projeto de 
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Paraibano lança cordel sobre questões de gênero na infância
CulturA e eduCAção

Jornalista Felipe Gesteira com a versão impressa de ‘O jumento e a troca dos brinquedos’

O jornalista e escritor pa-
raibano Felipe Gesteira lança 
hoje, às 18h30, no Mestre Cer-
vejeiro, em João Pessoa, a edi-
ção impressa de seu cordel O 
jumento e a troca dos brinque-
dos (Editora Plural, 14 pági-
nas, R$ 7). Publicado em 2020 
em versão digital e no ano se-
guinte no formato de cordel 
tradicional, a obra teve lança-
mento oficial adiado devido a 
pandemia da Covid-19.

Na obra, o autor aborda, 
de maneira lúdica, temas 
atuais, a exemplo da existên-
cia, ou não de uma cor para 
menino e para menina, se 
brinquedo tem gênero, ou 
ainda se o mais importante é 
a diversão.

A versão impressa do cor-
del teve o cuidado da Editora 
Plural, de Campina Grande, 
para que o formato clássico 
dos cordéis fosse respeita-
do sem prejudicar a obra. A 
arte da capa é assinada pela 
artista visual Andayra Fran-
ça e a obra pode ser adquiri-
da em quatro cores de capas 
possíveis: azul, rosa, verde e 

amarelo. “Eu considero esse 
trabalho um resgate da cultu-
ra nordestina para as novas 
gerações, para que se perpe-
tue e se mantenha viva essa 
cultura nordestina”, explica 
Gesteira.

Quem vai lendo a histó-
ria do cordel acredita que 
tudo parece correr conforme 
o planejado num dia que se-
ria de folga para os pais e as 
crianças em plena época de 
festejos juninos. No entanto, 
a confusão começa quando 
um jumento, empacado no 
meio da estrada, força a frea-
da brusca do motorista que 
conduz o ônibus com a garo-
tada. Após o susto, nenhum 
arranhão é constatado. Po-
rém, o mesmo não pode se 
dizer dos brinquedos, que 
ficaram revirados. A partir 
daí, sim, é que começa a brin-
cadeira. 

Referindo-se ao tema 
abordado no folheto de cor-
del, Felipe Gesteira disse ser 
um assunto não apenas mui-
to sensível, mas também per-
tinente, quando se refere às 

brincadeiras para crianças 
na primeira infância. “Eu não 
acredito que exista brincadei-
ra de menino e de menina, 
como acham as pessoas mais 
conservadoras. A história do 
cordel é mais uma oposição 
ao pensamento conservador 
e não tem viés político”, co-
mentou ele.

O jumento e a troca dos brin-
quedos também está disponí-
vel na Amazon em formato de 
e-book. Pode ser lido por meio 
do aplicativo Kindle, que fun-
ciona também em celular, ta-
blet ou computador.

Através do QR Code 
acima, acesse para 
adquirir a versão 

digital
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Dois exemplos de mostras na Usina: individual 
de José Rufino (acima), ‘Divortium Aquarum’, 
em 2011; e ‘Animal Político’ (abaixo), coletiva 

do grupo Brincantes de Imagens’, em 2019
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O governador João Aze-
vêdo abriu ontem, no Cen-
tro de Convenções de João 
Pessoa, o seminário “O Nor-
deste como prioridade do 
desenvolvimento nacional”. 
Promovido pelo Fórum Cel-
so Furtado de Desenvolvi-
mento da Paraíba, o even-
to conta com a participação 
de diversas autoridades, es-
tudiosos e pesquisadores 
que, até hoje, vão abordar 
o desenvolvimento socioe-
conômico da região sob di-
ferentes eixos — turismo, 
energias renováveis, educa-
ção, ciência e tecnologia, en-
tre outros aspectos.

 O chefe do Executi-
vo estadual destacou a im-
portância do seminário na 
discussão e formulação de 
propostas para avanço no 
desenvolvimento do Nor-
deste. “Primeiro dizer da 
relevância dessa discussão 
no momento atual. É im-
portante que se debata nes-
te fórum os eixos, os enca-
minhamentos que possam 
ser dados para que a gen-
te possa participar mais do 

desenvolvimento do Brasil e 
dos estados nessa busca por 
melhores condições de vida 
e de oportunidades para to-
dos”, afirmou. 

 O chefe do Executivo es-
tadual participou, ainda, da 
primeira mesa de debate do 
evento em que apresentou as 
potencialidades da Paraíba, 
a exemplo da boa gestão fis-
cal, garantindo capacidade 
de investimentos, infraes-
trutura rodoviária, propor-
cionando desenvolvimento 
aos municípios paraibanos, 
além dos investimentos em 
segurança hídrica, atrain-
do empresas e melhoran-
do a qualidade de vida da 
população-com a constru-
ção da adutora Transparaí-
ba, entre outras ações, como 
a construção de cisternas e 
barragens. 

 Participaram ainda da 
mesa Gilson Frade, repre-
sentando a Federação das In-
dústrias do Estado da Paraí-
ba (Fiep), e Paulo Rocha, da 
Central Única dos Trabalha-
dores nacional (CUT). 

 A deputada estadual 
Pollyanna Dutra, que repre-
sentou a Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB), 
falou da satisfação em par-
ticipar do seminário. “Como 
integrante do Fórum Celso 
Furtado me alegra muito a 
realização desse seminário. 
Me alegro, ainda, por estar 
representando a Assembleia 
Legislativa, que cumpre um 
papel fundamental na elabo-
ração de políticas públicas, 
além deste seminário pro-
mover o protagonismo fe-
minino”, comentou.

O petróleo deve ser considerado um 
insumo estratégico nacional ou uma simples 
commodity, como feijão, soja, milho etc, 
sujeito às oscilações do preço internacional? 
Esta é a pergunta que necessita resposta. Há 
muita desinformação, despistes e cortinas 
de fumaça que impedem uma clara visão 
da questão petrolífera. O combustível é 
um calcanhar de Aquiles.  Como notório, 
é capaz de gerar inflação, instabilidade 
econômica e, por consequência, pobreza. 
Fico abismado quando vejo jornalistas 
questionarem autoridades com perguntas 
tolas, irrelevantes, fora do foco do problema.

Considero premissas para debater 
a questão dos combustíveis: 1) Tudo é 
transportado pelo petróleo.

O preço de todos os produtos depende do 
preço dos combustíveis. Sem estabilidade 
nos preços dos combustíveis não haverá 
estabilidade econômica; 2) O petróleo bruto 
está em 3° lugar na pauta das exportações 
brasileiras; 3) Somos o 8° exportador 
mundial; 4) As reservas do pré-sal deram 
perspectivas de enriquecimento ao povo 
brasileiro. Falta organizar o sistema em 
favor do Brasil;  5) Foi a corrupção e, em 
seguida, a falta de investimentos em 
refino, responsáveis pelo descalabro da 
PPI (paridade de preço de importação) 
que nos faz sentir “furtados legalmente” 
na hora de abastecer; 6) o petróleo é um 
insumo estratégico nacional e não uma 
mera commodity; 7) Um país produtor 
deve ter dois preços de combustíveis: um 
para a venda interna, justo e estável,  e, 
outro, para   exportação, nos preços de 
commodities, praticado pelos especuladores 
internacionais. Assim fazem os países 
produtores;  8)  A OPEP possui 82 % das 
reservas mundiais; não existe “preço 
internacional”, mas sim o preço influenciado 
pelas decisões da OPEP, um cartel entre 
países, cuja lei não o alcança; 9) Em  setores 
cartelizados  a concorrência não funciona 
para baixar preços; 10) Um país produtor 
de petróleo que trata esse insumo como 
commodity e usa a paridade de preços de 
importação (PPI), com  preço atrelado  ao 
dólar, está cometendo suicídio econômico. 
Especuladores, ao menor pretexto, elevam 
o preço do barril, desestabilizando 
a economia, gerando inflação e 
empobrecimento geral.

As três principais causas da inflação 
(a inimiga número um) são: 1) o Estado 
gastar mais do que arrecada e imprimir 
moedas (expansão monetária); 2) aumento 
geral de impostos; 3) instabilidades nos 
preços dos combustíveis. O Brasil está 
protegido da expansão monetária pelas 
leis de responsabilidade fiscal e do teto dos 
gastos. Já o aumento geral de impostos deve 
preceder de discussões, do princípio da 
anualidade e de aprovação do Congresso, 
fato improvável de ocorrer. A única causa 
que gera inflação e está desamarrada é a 
instabilidade dos preços dos combustíveis. 
No nosso caso, eles estão atrelados 
às variações do dólar e à PPI, como se 
vivêssemos em Portugal, Espanha, Itália, 
Alemanha, Suécia, Bélgica, França, Índia e 
outros países que não produzem uma gota 
de petróleo e estão expostos às variações 
artificiais do “preço internacional”.

É hora de gritar novamente “O PETRÓLEO 
É NOSSO E A PETROBRAS TAMBÉM”

Em conclusão: tudo deve ser privatizado 
menos os produtos considerados estratégicos 
que são aqueles têm poder de gerar inflação 
crônica e sistêmica.

(*) Promotor de Justiça aposentado

Opinião

A questão 
do petróleo 

Governador João Azevêdo abre seminário do Fórum Celso Furtado e destaca desafios e potencialidades da PB

Nordeste como prioridade nacional
desenvolvimento

Valerio 
Bronzeado

valeriocostabronzeado@gmail.com

Foto: Francisco França/Secom-PB

João Azevêdo falou sobre a importância do seminário na discussão e formulação de propostas para o avanço no desenvolvimento do NE

n 

Evento 
conta com a 
participação 
de diversas 
autoridades, 
estudiosos e 
pesquisadores 
com debates 
até hoje

A primeira conferência do 
evento, que comemora os três 
anos da Fundação Celso Fur-
tado, teve como tema “O novo 
subdesenvolvimentismo como 
base de superação do subde-
senvolvimento nordestino”, 
ministrada pelo presidente do 
Fórum, Rômulo Soares Polari, 
e pela professora emérita Tânia 
Bacelar (UFPE).

 Para Rômulo Polari, discu-
tir as causas do subdesenvol-
vimento do Nordeste é funda-
mental. “Além de discutirmos 
essas causas, vamos também 
apontar as soluções. Temos 
uma região rica em energias 
renováveis, excelentes univer-
sidades, enfim. A riqueza deste 
seminário está, principalmen-
te, em apontar soluções, que 
vão estar nos anais e que serão 
encaminhadas às autoridades 
neste ano tão importante, em 
que teremos eleições”, disse. 

 Na conferência, Rômulo 
Soares Polari traçou um per-
fil histórico do Nordeste, mos-
trando as conexões com a atual 
situação socioeconômica da 
região, “reflexo das políticas 
nacionais equivocadas”, que 
optou por concentrar o desen-
volvimento no Centro-Sul. O 
professor ressaltou que, neste 
contexto, a contribuição do pa-
raibano Celso Furtado foi es-
sencial ao apontar os caminhos 
de superação do subdesenvol-
vimento nordestino. 

 Já Tânia Bacelar, considera-
da referência em economia re-
gional, afirmou que uma das 
ações para mudar a realidade 
do Nordeste é lutar contra o 
preconceito que a região ainda 
enfrenta, mesmo ante avanços 
em áreas como ciência e tecno-
logia, inclusive com grande de-
senvolvimento chegando ao in-
terior nordestino. “Temos um 
grande desafio que é mudar a 
maneira distorcida como so-
mos ainda vistos. Quando se 
fala em Nordeste se fala de po-
breza, de Bolsa Família. É uma 
imagem distorcida de uma re-
gião que muda muito”, sinte-
tizou. 

 O secretário de Finanças 

e Planejamento do Rio Gran-
de do Norte, Aldemir Freire, 
que representou a governadora 
Fátima Bezerra, ressaltou que 
uma das soluções é integrar 
cada vez mais a região, numa 
ação semelhante à do Consór-
cio Interestadual de Desenvol-
vimento do Nordeste (Con-
sórcio Nordeste). “Não existe 
desenvolvimento brasileiro 
sem o desenvolvimento da re-
gião Nordeste que, de tão rica, 
nos permite dizer que existem 
vários ‘Nordestes’. E é preciso 
mais integração, como ocorreu 
com os estados que formaram 
o Consórcio, mas ir além: reali-
zar uma integração com os mu-
nicípios e também no âmbito 
federal, inclusive reforçando a 
mudança da matriz industrial 
da região para ciência e tecno-
logia”, comentou.

Participações
 A abertura do seminário 

“O Nordeste como priorida-
de do desenvolvimento nacio-
nal” foi prestigiada, ainda, pelo 
superintendente do Banco do 
Nordeste na Paraíba, João Nil-
ton; Walter Aguiar, superin-
tendente do Sebrae-PB; o secre-
tário de Estado da Educação, 
Ciência e Tecnologia, Cláudio 
Furtado; o diretor da Federa-
ção das Indústrias do Estado 
da Paraíba (Fiep), Raimundo 
Frade; representante da Cen-
tral Única dos Trabalhadores 
(CUT) nacional, Paulo Rocha, 
entre outras autoridades. 

Fundação comemora  
três anos com seminário

Programação
n A programação do seminário do Fórum Celso 
Furtado de Desenvolvimento da Paraíba pros-
segue nesta quinta-feira, com conferências, pai-
néis e mesas de debate. Pela manhã, das 8h às 
13h. À tarde, das 14h às 17h. 
 n Ainda vão passar pelo seminário “O Nordes-
te como prioridade do desenvolvimento nacio-
nal” nomes como Guido Lemos (UFPB), Mozart 
Ramos Neves (UFPE) e Ébio Oakaman (UFPB).

“É importante que 
se debata neste 
fórum os eixos, os 
encaminhamentos 
que possam ser 
dados para o 
desenvolvimento 
do Brasil

João Azevêdo
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Secretário de Planejamento adverte para a necessidade do Supremo Tribunal Federal julgar lei inconstitucional

Novos investimentos sofrerão cortes
alíquota do ICMS

A Paraíba e todos os de-
mais estados do Brasil pode-
rão ter um segundo semestre 
de 2022 difícil, caso a Lei do 
Teto não seja revista ou der-
rubada pelo Supremo Tribu-
nal Federal. Os estados farão 
cortes em novos investimen-
tos e remeterão de volta, as 
suas respectivas assembleias 
legislativas a Lei de Diretri-
zes Orçamentárias, relati-
va ao exercício financeiro de 
2023, para sofrer revisão. A 
previsão é do secretário de 
Orçamento e Gestão da Pa-
raíba, Gilmar Martins.

“Caso o Supremo Tribu-
nal Federal não acate a ação 
direta de inconstitucionali-
dade, uma Adin, que todos 
os estados entraram contra 
essa Lei do Teto, a 194, tere-
mos um segundo semestre 
complicado na Paraíba e nos 
demais estados da Federa-
ção”, prevê o secretário. 

Gilmar Martins ressaltou 
ainda que sem um desfecho 
positivo no STF, os estados, 
e claro, por tabela, a Paraí-
ba terá que remeter de volta, 
para readequação, a Assem-
bleia Legislativa, a LDO e, 
depois, até o fim do ano um 
Projeto de Lei modificando 
algumas diretrizes da Lei 
Orçamentária Anual (LOA).

“Mas estamos aguardan-
do atenciosamente, atenta-
mente a decisão do STF. Pois 
estamos tendo muito cuida-
do para não jogarmos na lata 
do lixo um trabalho feito de 
forma muito esmiuçada e ze-
losa com a peça orçamentária 
deste ano e do próximo. Essa 
Lei do Teto mexe com am-
bas. Por isso, muito cuidado 
e muita cautela”, esclareceu 
o secretário Gilmar Martins.       

Graças ao planejamen-
to elaborado e o zelo com os 
recursos públicos, por parte 

Foto: Secom/CMJP

Foto: Edson Matos

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br

do governo estadual, as obras 
em curso no estado da Paraí-
ba não sofrerão com sequên-
cia de continuidade. A garan-
tia foi dada pelo secretário de 
Orçamento e Gestão, Gilmar 
Martins. 

“Temos várias obras em 
execução na Paraíba, nes-
te momento, mas vou citar 
uma em especial: o desasso-
reamento do Porto de Cabe-
delo. Ela, assim como as de-
mais em execução, estão com 
todo o montante assegurado 
para a sua realização. Estas e 
todas as demais obras não so-
frerão nenhum tipo de para-
lisação”, assegurou o secre-
tário Gilmar Martins.  

Mas, quando se fala em 
futuras obras, ações plane-
jadas para 2023, estas terão 
problemas, com o orçamento 

mais curto, em decorrência 
da Lei do Teto, que fez e fará 
com a diminuição do ICMS 
em todos os estados do país. 

“Infelizmente vamos ter 
que fazer cortes. Vamos ter 
que cortar em algum lugar. 
O orçamento vai diminuir. 
Caso não haja revisão ou um 
revês no STF. Os cortes serão 
inevitáveis. E os projetos que 
se iniciariam no próximo ano 
teremos que repensá-los”, la-
mentou o secretário. 

Em relação aos salários 
dos servidores do restante 
deste ano e de 2023, estes es-
tão garantidos e não terão ne-
nhum problema de atraso ou 
diminuição de valores. “Es-
tes não sofrerão nenhum tipo 
de revés”, assegurou. 

 O Congresso aprovou  e 
o presidente Jair Bolsona-

ro (PL) sancionou o Projeto 
de Lei  que limita o ICMS de 
combustíveis, gás, energia 
elétrica, telecomunicações e 
transporte coletivo, ao clas-
sificá-los como essenciais na 
categoria de bens e serviços. 
O chefe do Poder Executivo 
vetou dispositivos que pre-
viam compensação finan-
ceira para os estados, que 
podem sofrer perda de arre-
cadação com o tributo. 

De acordo com a Agência 
Senado, a Lei Complemen-
tar 194, de 2022, que limita a 
cobrança do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) de com-
bustíveis, energia elétrica, 
comunicações e transporte 
coletivo foi publicada no úl-
timo dia 23. 

A Lei é resultado do Pro-

previstas. O dispositivo ve-
tado previa uma compensa-
ção para perdas ocorridas em 
2022. O repasse seria inter-
rompido quando as alíquo-
tas do tributo retornassem 
aos patamares vigentes an-
tes da publicação da lei com-
plementar. Para Jair Bolsona-
ro, a medida geraria impacto 
fiscal para a União e amplia-
ria “possíveis desequilíbrios 
financeiros”.

Outro dispositivo apro-
vado pelos parlamentares 
e vetado pelo presidente da 
República zerava a cobran-
ça da Contribuição para o 
Programa de Integração So-
cial e o Programa de Forma-
ção do Patrimônio do Servi-
dor Público (PIS/Pasep) e da 
Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade So-
cial (Cofins) sobre produ-
tos como gasolina e etanol. 
Para Jair Bolsonaro, a medi-
da gera “perdas de arreca-
dação não necessárias para 
a redução do preço dos com-
bustíveis nesse momento de 
crise”.

O Poder Executivo tam-
bém vetou um dispositivo 
que alterava a composição 
dos Conselhos de Supervi-
são dos Regimes de Recupe-
ração Fiscal dos Estados e do 
Distrito Federal, vinculados 
ao Ministério da Economia. 

Para Gilmar Martins, 
caso o Supremo 
Tribunal Federal não 
acate a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, 
a Paraíba e os demais 
estados da Federação 
terão um segundo 
semestre complicado

jeto de Lei Complementar 
18/2022, aprovado neste mês 
por senadores e deputados. 
O texto limita a cobrança do 
ICMS sobre produtos e servi-
ços essenciais à alíquota mí-
nima de cada estado, que va-
ria entre 17% e 18%.

O primeiro dispositivo 
vetado previa a compensa-
ção por meio do desconto 
de parcelas de dívidas refi-
nanciadas pela União. Para o 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro, a medida é desne-
cessária, uma vez que, nos úl-
timos dois anos, foi observa-
da melhora significativa na 
situação fiscal de estados e 
municípios. 

O chefe do Executivo tam-
bém vetou um ponto incluí-
do por senadores e deputa-
dos que protegeria recursos 
do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educa-
ção (Fundeb). De acordo com 
a emenda, a União deveria 
transferir dinheiro suficien-
te para que os estados atin-
gissem os percentuais míni-
mos exigidos para as áreas de 
educação e saúde. O ICMS é 
a principal fonte de financia-
mento para essas despesas 

“Infelizmente 
vamos ter que 
fazer cortes. 
Vamos ter 
que cortar em 
algum lugar. 

Gilmar Martins

Data
Lei Complementar 
194, de 2022, que 
limita a cobrança 

do  ICMS foi 
publicada no dia 23

A Câmara Municipal de 
João Pessoa assegurou, ontem, 
os recursos necessários para 
a construção da nova sede do 
Legislativo Municipal. A as-
sinatura do empréstimo jun-
to ao Banco Regional de Bra-
sília (BRB) ocorreu na Capital 
Federal, com a presença de 
Dinho Dowsley e Cícero Lu-
cena, respectivamente, pre-
sidente da Câmara e prefeito 
de João Pessoa. Os próximos 
passos, agora, serão a realiza-
ção de licitação e construção 
da estrutura.

O contrato, reforça Dinho 
Dowsley, prevê a liberação de 
R$ 20 milhões, que serão uti-
lizados para a construção de 
uma estrutura adequada às 
necessidades de uma cidade 
que já se aproxima de 1 mi-
lhão de habitantes. Para o em-
préstimo, a prefeitura de João 
Pessoa entrou como garanti-
dora e o pagamento será fei-
to com desconto no duodéci-
mo. Ou seja, não haverá custo 
adicional. 

O novo prédio será cons-
truído próximo à sede atual, 
no Centro da capital. Ela terá 
quatro pavimentos e capacida-
de para a instalação de 35 ga-
binetes, além de novo plenário 

e auditório. O novo prédio será 
erguido no terreno em frente 
à sede atual, que foi construí-
da na década de 1970, na épo-
ca, para acomodar 12 verea-
dores. Hoje, João Pessoa tem 
27 vereadores e, pelo contin-
gente populacional, já pode-
riam ser 29. A estrutura tam-
bém vai atender aos princípios 
da sustentabilidade, com capi-
tação de água da chuva, ener-
gia solar, bicicletário e progra-
ma de papel zero. 

O projeto já possui alvará 
de construção e liberação do 
Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico da Paraíba 
(Iphaep). “Decidimos manter 
a sede no Centro por enten-
der que essa parte da cidade 
precisa ser valorizada. Outro 
ponto que precisamos ressal-
tar, é que a nova estrutura vai 
permitir que a casa do povo 
possa voltar a ser um ambien-
te em que as pessoas possam 
comparecer e acompanhar o 
trabalho parlamentar”, disse.

Com a nova sede, a Câ-
mara Municipal de João Pes-
soa não precisará mais alugar 
imóveis para o funcionamen-
to da atividade administrati-
va. O prédio onde a Casa fun-
ciona, atualmente, também 

Nova sede da Câmara da capital tem recursos assegurados
r$ 20 MIlhõeS

será reformado para que pos-
sa atender à comunidade, com 
o funcionamento adequado 
do Centro Cultural e do Mu-
seu do Legislativo. 

“É uma alegria poder di-
zer que esse projeto vai se tor-

nar realidade, já que assegura-
mos os recursos necessários. 
A cidade de João Pessoa está 
crescendo e a bancada de ve-
readores, que representa esta 
população, cresce junto. A Câ-
mara é a casa do povo e é pre-

ciso garantir um espaço digno 
da grandeza desse poder para 
que os legisladores recebam as 
pessoas e possam continuar 
trabalhando por uma cidade 
melhor”, afirmou o prefeito de 
João Pessoa.

O novo prédio será cons-
truído com tecnologia steel 
frame (estrutura metálica), 
o que tornará a execução da 
obra mais rápida. A previsão 
é que ela seja concluída até o 
ano que vem.

O presidente da Câmara e o prefeito de João Pessoa assinaram o contrato para garantir os recursos do financiamento
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Ex-presidente da instituição não suportou as pressões para deixar o cargo após denúncias de funcionárias

Guimarães pede demissão da Caixa
assédio sexual

O presidente da Caixa 
Econômica Federal (CEF), 
Pedro Guimarães, confirmou 
em seu perfil no Instagram 
que pediu demissão do ban-
co. Ele publicou a carta de de-
missão que encaminhou na 
tarde de ontem ao presidente 
da República, Jair Bolsonaro, 
cujo teor foi antecipado pelo 
Broadcast, sistema de notí-
cias em tempo real do Gru-
po Estado.

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) abriu investiga-
ção para apurar denúncias 
de assédio sexual feitas por 
funcionárias da Caixa con-
tra Guimarães.

A abertura da investiga-
ção, que está em andamen-
to sob sigilo, foi confirma-
da pelo jornal O Estado de 
S. Paulo.

Cinco funcionárias rela-
taram abordagens inapro-
priadas do presidente do 
banco. A revelação das de-
núncias foi feita pelo site Me-
trópoles na terça-feira (28).

Dentro do banco, a aber-
tura da investigação fez cres-
cer a pressão para que o exe-
cutivo deixasse o cargo.

Na manhã de ontem, fun-
cionários da Caixa realiza-
ram protesto em frente à sede 
do banco em Brasília e pedi-
ram a “saída urgente” de Pe-
dro Guimarães. O executivo 
estava à frente da Caixa des-
de 2019, sendo um dos pou-
cos auxiliares do presidente 
Jair Bolsonaro que permane-
cia no mesmo cargo desde o 
começo do governo.

Ele era um dos auxilia-
res mais próximos a Bolso-
naro, que busca a reeleição 
em outubro.

Após pressões para deixar o cargo na Caixa, Pedro Guimarães entregou a carta de demissão a Bolsonaro
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Cinco 
funcionárias 
relataram 
abordagens 
inapropriadas 
do presidente 
do banco. A 
revelação das 
denúncias foi 
feita pelo site 
Metrópoles

O pedido de exoneração 
de Pedro Guimarães da pre-
sidência da Caixa Econô-
mica Federal, já anunciado 
em carta de demissão por 
ele mesmo divulgada e an-
tecipada pelo Broadcast, foi 
oficializado em decreto pu-
blicado em edição extra do 
Diário Oficial da União que 
circulou ontem.

A publicação traz ainda 
a nomeação da secretária 

especial de Produtividade e 
Competitividade do Minis-
tério da Economia, Daniella 
Marques, para ocupar o car-
go no lugar de Guimarães.

Cotada para o cargo
Daniella era o nome mais 

cotado no governo para subs-
tituir o ex-presidente da Cai-
xa Econômica Federal. A es-
colha de uma mulher para 
o posto, segundo fontes re-
velaram mais cedo ao Broa-
dcast, ajudaria a estancar as 
denúncias de assédio contra 

funcionárias do banco que 
envolvem o nome de Pedro 
Guimarães.

O pedido de demissão 
de Guimarães ocorre após 
o Ministério Público Fede-
ral (MPF) abrir investigação 
para apurar as denúncias. 
A abertura da investigação, 
que está em andamento sob 
sigilo, foi confirmada pelo 
Estadão.

Daniella Marques é con-
siderada o ‘braço direito’ do 
ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, desde os tempos 

em que  ele atuava na inicia-
tiva privada. 

Ela é formada em Admi-
nistração pela Pontifícia Uni-
versidade Católica (PUC) do 
Rio de Janeiro, tem MBA em 
Finanças pelo IBMEC/RJ e 
atuou por 20 anos no mer-
cado financeiro. Além disso, 
tem a confiança do presiden-
te Jair Bolsonaro - e já chegou 
a participar das tradicionais 
lives de quinta-feira do chefe 
do Executivo para divulgar 
ações do Ministério da Eco-
nomia voltadas às mulheres.

Daniella Marques será a nova presidente 
Sandra Manfrini 

Agência Estado

O procurador-geral da 
República Augusto Aras 
propôs ontem medidas 
emergenciais para aumen-
tar a segurança dos servi-
dores e colaboradores da 
Fundação Nacional do Ín-
dio (Funai) na região do 
Vale do Javari, no Ama-
zonas, onde o indigenista 
Bruno Araújo e o repórter 
Dom Phillips foram assas-
sinados no último dia 5.

Aras se reuniu em Bra-
sília com o presidente da 
Funai, Marcelo Xavier, e 
com diretores do órgão. 
Uma das medidas defen-
didas pelo procurador-ge-
ral é o porte de arma para 
os servidores. “Abandonos 
institucionais não podem 
existir. Eu vi nos olhos dos 
servidores essa sensação de 
abandono, que vai além do 
medo”, disse o procurador.

Outro ponto abordado 
no encontro foram possí-
veis alternativas para am-
pliar a segurança na re-
gião nos próximos meses. 
Aras lembrou que os mili-
tares podem ser destaca-
dos para dar apoio logísti-
co às eleições.

Segundo a PGR, os re-
presentantes da Funai ga-
rantem que aumentaram o 
valor investido na região, 
inclusive com a contrata-
ção de seguranças, mas 
relataram “dificuldades 
logísticas e financeiras”. 
Também teriam manifes-
tado interesse em abrir um 

concurso para ampliar o 
quadro de servidores da 
instituição.

Após o assassinato de 
Bruno e Dom, a PGR anun-
ciou a criação de 30 no-
vos ofícios do Ministé-
rio Público Federal para 
a região amazônica. Aras 
também notificou o Go-
verno Federal e o governo 
do Amazonas a amplia-
rem a segurança de indí-
genas, moradores e servi-
dores públicos no Vale do 
Javari.

Veja as medidas e os 
órgãos cobrados:  Gover-
no do Amazonas, Minis-
tério da Justiça e Minis-
tério da Defesa: aumento 
das Forças de Segurança 
na região; Polícia Federal: 
envio de policiais e delega-
dos federais recém-apro-
vados no concurso público 
da corporação; e Ministé-
rio das Comunicações: me-
lhora dos serviços de in-
ternet e telecomunicações 
na região.

Aras defende segurança 
para servidores da Funai

porte de armas

Rayssa Motta 

Agência Estado

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 
disse ontem que deve tomar 
uma decisão sobre a abertu-
ra da Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) para 
investigar suspeitas de irre-
gularidades no Ministério 
da Educação no começo da 

próxima semana, quando 
deve ser convocada uma re-
união do colégio de líderes 
partidários.

O líder da oposição no 
Senado, Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP), protocolou 
na terça (28) o requerimen-
to para criar a CPI com 31 
assinaturas, quatro a mais 
do que o mínimo necessá-
rio de 27, mas cabe a Pache-

co decidir se a investigação 
será aberta.

Em entrevista coletiva, o 
presidente do Senado disse 
que os líderes devem ava-
liar a viabilidade política da 
CPI às vésperas da eleição de 
outubro. “É inegável dizer 
que agosto e setembro se-
rão meses muito dedicados 
à questão eleitoral. Então, 
nós temos que avaliar o en-

volvimento dos partidos po-
líticos, dos senadores num 
propósito desses de inves-
tigação em diversas CPIs”, 
declarou.

Pacheco também disse 
que há possibilidade de unir 
a CPI do MEC com uma in-
vestigação proposta pelo 
líder do governo na Casa, 
Carlos Portinho (PL-RJ), que 
trata de obras inacabadas.

Pacheco promete decidir na próxima semana
abertura da cpi do mec

 Iander Porcella 

 Agência Estado

A Comissão de Fiscalização 
Financeira da Câmara aprovou 
ontem  um requerimento para 
convocar o ministro da Edu-
cação, Victor Godoy, para que 
ele preste esclarecimentos so-
bre as suspeitas de corrupção 
e tráfico de influência no MEC 
que levaram à prisão do ex-mi-
nistro Milton Ribeiro na sema-
na passada.

Como o pedido, de auto-
ria do deputado Ivan Valente 
(PSOL-SP), foi aprovado em 
forma de convocação, e não 
de convite, a ida de Godoy à 
Câmara é obrigatória. A opo-
sição conseguiu votar o reque-
rimento de forma simbólica, 
num momento em que a base 
do governo, apesar de ter mar-
cado presença na reunião, não 
estava presente. Ainda não há 
data para a audiência.

“Entendemos a necessida-
de da convocação do minis-
tro em cima do escândalo do 
MEC, da Operação Acesso 
Pago, que envolve diretamen-
te o ministro da Educação, o 
anterior. Ele o atual era secre-
tário-executivo da pasta”, de-
clarou Valente.

Na terça,-feira (28), a Co-
missão de Trabalho, Admi-
nistração e Serviço Público 
da Câmara aprovou um con-
vite para o ministro da Justi-
ça, Anderson Torres, explicar 
as suspeitas de interferência 
do governo na operação da 
Polícia Federal que investiga 
a atuação do “gabinete parale-
lo” no MEC durante a gestão 
do ex-ministro Milton Ribeiro. 
O pedido foi feito pelo depu-
tado Bohn Gass (PT-RS) e as-
sinado pelo líder do PT na Câ-
mara, Reginaldo Lopes (MG).

A ofensiva da oposição 
também conta com o pedido 

Ministro vai à Camara explicar denúncias
de abertura de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) 
para investigar as suspeitas de 
irregularidades no MEC, pro-
tocolado na terça pelo senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP). 
O presidente do Senado, Rodri-
go Pacheco (PSD-MG), é quem 
tem a prerrogativa de instalar 
a investigação.

O ex-ministro da Educação 
foi preso na semana passada, 
no âmbito das investigações 
sobre o chamado “gabinete 

paralelo” de pastores no MEC, 
que controlavam a distribui-
ção de verbas a prefeituras, 
mas foi solto após o desem-
bargador do TRF-1 Ney Bello 
cassar a prisão preventiva. O 
escândalo, revelado pelo Esta-
dão, levou à queda de Ribeiro 
do comando do MEC, em 28 de 
março. O esquema envolvia a 
compra de Bíblias em que apa-
reciam fotos do ministro e até 
mesmo pedidos de pagamen-
to de propina em ouro.

Iander Porcella 

Agência Estado

Apuração
O Ministério Público 

Federal abriu 
investigação para 

apurar denúncias de 
assédio sexual feitas por 

funcionárias da Caixa 
contra Guimarães
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Após o 
assassinato 
de Bruno e 
Dom, a PGR 
anunciou a 
criação de 30 
novos ofícios 
do MPF para 
a região 
amazônica

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Agência Estado

Matheus Piovesana,
Thais Barcellos e
Altamiro Silva Junior
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Em resposta às ameaças da Rússia, o presidente norte-americano destacou o compromisso da aliança com a Otan

Biden vai ampliar forças na Europa
estados unidos

Agência Brasil

Os Estados Unidos (EUA) 
aumentarão suas forças e 
equipamentos em toda a 
Europa, incluindo um novo 
quartel-general permanen-
te do Exército na Polônia, em 
resposta às ameaças da Rús-
sia, disse ontem o presidente 
norte-americano, Joe Biden.

Durante cúpula da Orga-
nização do Tratado do Atlân-
tico Norte (Otan) em Madri, 
Biden destacou o compromis-
so da aliança atlântica de “de-
fender cada centímetro” de 
seu território.

“É isso que significa quan-
do dizemos que um ataque 
contra um é contra todos”, 
afirmou a repórteres no iní-
cio de uma reunião com o se-
cretário-geral da Otan, Jens 
Stoltenberg.

Os passos dos países ante-
riormente neutros Finlândia 
e Suécia para entrar na alian-
ça tornarão a Otan mais for-
te e todos os seus membros 
mais seguros, acrescentou.

“Estamos enviando uma 
mensagem inconfundível - 
de que a Otan é forte, unida 
e os passos que estamos to-
mando durante esta cúpula 
aumentarão ainda mais nos-
sa força coletiva.”

Biden disse ainda que Wa-
shington trabalhará com a 
Espanha para aumentar o 
número de destróieres dos 
EUA baseados em Rota, na 

Espanha, de quatro para seis, 
e enviar dois esquadrões F-35 
adicionais para o Reino Uni-
do. Ele também destacou mu-
danças que continuarão a au-
mentar o número de forças, 
defesas aéreas e outras ar-
mas norte-americanas na Po-
lônia, Romênia, Estados bál-
ticos e outras bases em toda 
a Europa.

Stoltenberg disse a Biden 
que o aumento demonstrou 
a “liderança decisiva” dos 
EUA.

“Vamos garantir que a 
Otan esteja pronta para en-
frentar ameaças de todas as 
direções, em todos os domí-
nios”, afirmou Biden. “Esta-
mos provando que a Otan é 
mais necessária agora do que 
nunca.”
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Biden disse, 
ainda, que 
Washington 
trabalhará 
com a 
Espanha para 
aumentar o 
número de 
destróieres 
dos EUA 
baseados 
em Rota, 
de quatro 
para seis, e 
enviar dois 
esquadrões 
F-35 
adicionais 
para o Reino 
Unido

“Vamos garantir 
que a Otan 
esteja pronta 
para enfrentar 
ameaças 
de todas as 
direções, 
em todos os 
domínios

Joe Biden
Na cúpula da Otan, Biden (E) destacou o compromisso da aliança de “defender cada centímetro” de seu território

Foto: Otan/Fotos Públicas

O presidente da Ucrânia, 
Volodymyr Zelensky, disse 
ontem aos líderes da alian-
ça militar ocidental Organi-
zação do Tratado do Atlânti-
co Norte (Otan) que seu país 
precisa de mais armas e di-
nheiro para se defender da 
Rússia, advertindo que as 

ambições de Moscou não pa-
ram na Ucrânia.

“Esta não é uma guerra 
travada pela Rússia contra 
apenas a Ucrânia. Esta é uma 
guerra pelo direito de ditar as 
condições na Europa; como 
será a futura ordem mundial”, 
disse ele em um discurso vir-
tual a uma cúpula da aliança 
de defesa ocidental em Ma-
dri. “É por isso que é absolu-

tamente necessário apoiar a 
Ucrânia, mesmo agora, com 
armas, finanças e sanções po-
líticas contra a Rússia, o que 
interromperá sua capacida-
de de pagar pela guerra.” Ele 
disse que a Ucrânia precisa de 
mísseis modernos e sistemas 
de defesa aérea.

“Ao fornecê-los a nós, vo-
cês podem quebrar comple-
tamente as táticas da Rússia 

para destruir cidades e ater-
rorizar civis”, disse ele.

Moscou chama suas 
ações de “operação militar 
especial” para desarmar a 
Ucrânia e livrá-la do que ela 
chama de nacionalismo anti
-russo fomentado pelo Oci-
dente. A Ucrânia e o Ociden-
te dizem que a Rússia lançou 
uma guerra de agressão não 
provocada.

Rússia quer ditar futura ordem mundial, 
declara presidente da Ucrânia na Otan

em discurso virtual

Integrante da Otan, a Tur-
quia retirou seu veto às can-
didaturas de Finlândia e Sué-
cia à aliança militar ocidental 
na última terça-feira, após os 
três países concordarem em 
proteger a segurança um do 
outro, encerrando um drama 
de semanas que testou a uni-
dade do grupo contra a inva-
são da Rússia à Ucrânia.

O avanço aconteceu após 
quatro horas de conversas 
antes do início de uma cú-
pula da Otan em Madri, evi-
tando um impasse vexatório 
na reunião com 30 líderes da 
aliança liderada pelos Esta-
dos Unidos, que busca mos-
trar determinação contra a 
Rússia, agora vista pela Otan 
como uma ameaça direta, 

em vez de uma possível ad-
versária.

Isso significa que Finlân-
dia e Suécia podem progre-
dir com suas candidaturas 
para integrarem a aliança 
que possui armas nucleares, 
solidificando o que deve ser 
a maior mudança no pano-
rama da segurança europeia 
em décadas, uma vez que os 
dois países nórdicos, neu-
tros há tanto tempo, buscam 
a proteção da Otan.

“Nossos ministros das 
Relações Exteriores assina-
ram um memorando tri-
lateral que confirma que a 
Turquia... apoiará o convite 
à Finlândia e à Suécia para 
se tornarem integrantes da 
Otan”, afirmou o presidente 
finlandês, Sauli Niinistö, em 
um comunicado.

“Os passos concretos pelo 

Finlândia e Suécia se aproximam de adesão

Cassidy Hutchinson, ex-as-
sessora de Mark Meadows, 
chefe de gabinete de Donald 
Trump, prestou na última ter-
ça-feira, um depoimento ex-
plosivo à comissão da Câmara 
que investiga o ataque ao Con-
gresso, em 6 de janeiro de 2021.  
Segundo ela, o então presiden-
te ordenou a redução da segu-
rança, mesmo sabendo que os 
manifestantes estavam arma-
dos a caminho do Capitólio. 
Trump, de acordo com Hut-
chinson, quis se juntar à mul-
tidão de qualquer maneira.

De acordo com ela, Trump 
chegou a tentar assumir o vo-
lante da limusine presidencial 
para retornar ao Capitólio, du-
rante o auge do ataque, depois 
que os agentes do serviço se-
creto disseram que ele não po-
deria ir. Os relatos de Hutchin-
son refletem um testemunho 
do que ela viu na Ala Oeste 
da Casa Branca e o que ouviu 
de Meadows.

Certificação
Na ocasião, o então vice

-presidente dos EUA, Mike 
Pence, no papel de presidente 
do Senado, se preparava para 
certificar a vitória de Joe Bi-
den no colégio eleitoral, quan-
do centenas de partidários de 
Trump, muitos deles armados, 
invadiram o Capitólio para in-
terromper a sessão, aos gritos 

de “Enforquem Mike Pence”.
Horas antes, Trump fez um 

discurso acusando Pence de 
não ajudá-lo a reverter o re-
sultado da eleição e pedindo à 
multidão que marchasse para 
o Capitólio. No quebra-quebra 
violento da tarde do dia 6 de 
janeiro, 5 pessoas morreram, 
138 policiais ficaram feridos - 
4 cometeram suicídio nas se-
manas seguintes. Mais de 800 
pessoas foram identificadas e 
indiciadas criminalmente.

Fora de controle
Segundo Hutchinson, 

Meadows comentou que, 
mesmo sabendo da violên-
cia, Trump não queria parar 
os manifestantes. “Ele acha-
va que Mike (Pence) merecia. 
Ele achava que eles não esta-
vam fazendo nada de erra-
do”, teria dito o chefe de ga-
binete para sua assessora, de 
acordo com o depoimento.

Hutchinson testemunhou 
que Trump exigiu que seus 
apoiadores pudessem se mo-
vimentar livremente, mesmo 
sabendo que estavam arma-
dos. Ele foi contra a presença 
de detectores de metais, que 
poderiam detectar armas. 
Ela disse ainda ter escutado 
o presidente pedir a redução 
da segurança.

“Não me importo que eles 
tenham armas. Eles não es-
tão aqui para me machucar. 
Tire as malditas revistas”, 
disse.

Trump tentou se juntar 
a invasores do Capitólio

depoimento de ex-assessora

Acordo
Finlândia e 

Suécia podem 
progredir com suas 
candidaturas para 

integrarem 
a aliança

Agência Brasil

Agência Brasil

nosso acesso à Otan serão 
concordados pelos aliados 
da Otan durante os próximos 
dois dias, mas a decisão ago-
ra é iminente”, acrescentou.

O secretário-geral da 
Otan, Jens Stoltenberg, e a 
Presidência da Turquia con-
firmaram o acordo em comu-

nicados separados, após con-
versas entre o chefe da Otan, 
o presidente turco, Tayyip 
Erdogan; a primeira-minis-
tra sueca, Magdalena Ander-
sson, e Niinistö.

As principais demandas 
da Turquia, que surpreende-
ram os países-membros da 
Otan no final de maio, eram 
que os países nórdicos pa-
rassem de apoiar grupos mi-
litantes curdos presentes em 
seus territórios e levantas-
sem as proibição de algumas 
vendas de armas para a Tur-
quia. Stoltenberg disse que 
os termos do acordo envol-
viam a Suécia intensificando 
o trabalho em pedidos de ex-
tradição turcos de supostos 
militantes e alterações nas 
leis sueca e finlandesa para 
endurecer suas abordagens 
sobre os suspeitos.

Agência Estado
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Falar de cultura é compreender a economia 
criativa que está dentro de cada um de nós, 
pelos nossos valores, nosso sentimento de 

pertencer e manter a tradição, como um elo que liga 
as gerações passadas, presentes e futuras.

Cultura é o modo como as pessoas habitam e 
se comportam em um mesmo território. Uma das 
definições de cultura mais aceita pelos estudiosos 
é do antropólogo britânico, Edward Tylor, em 1871: 
“Um conjunto complexo que inclui conhecimento, 
crença, arte, moral, lei, costumes e quaisquer outras 
capacidades e hábitos adquiridos pelo homem, como 
membro da sociedade”.

A cultura traz um legado ancestral que é 
repassado através da história de vida de cada 
um, seja através do aprendizado social, das 
manifestações culturais e dos processos culturais que 
se desdobram em cultura material e cultura imaterial.

A dimensão antropológica da cultura material 
está relacionada ao imaginário, ao simbólico e ao 
conhecimento. Já a cultura imaterial corresponde 
a dimensão de valores da comunidade. O desafio 
para que a cultura se perpetue e se renove no século 
21 é fazer com que a sua dimensão antropológica 
seja aceita por sua dimensão sociológica, 
que compreende a diversidade de demandas 
profissionais, institucionais, políticas e econômicas, 
tendo, portanto, visibilidade em si própria.

Uma consciência tem vida enquanto há memória. 
Por isso, para muitas pessoas, preservar pode vir a 
ser considerado o prazer de desfrutar, enquanto para 
outros, preservar pode ser um peso provocado pela 
carência sociocultural.

O mundo globalizado tende a anular o sentimento 
de pertença e as identidades do regionalismo, que 
engrandecem a imagem de um território. Por isso 
é tão importante conhecer a cultura, que nasce 
do autoconhecimento, da descoberta de si e dos 
antepassados.

Para a antropóloga Fátima Quintas “o que dá 
dignidade a uma pessoa é a segurança de pertencer 
a alguma genealogia – tanto biológica quanto 
cultural. O homem solto no universo, sem história, 
sem tradição, sem origem cultural, é um homem 
desterrado”.

Sendo hoje o último dia do mês de junho, confesso 
que fiquei bem reflexiva com as festas juninas sendo 
cada vez mais destruídas pela globalização.  A 
identidade cultural, a singularidade e a tradição das 
cidades estão fragilizadas, a pouca apropriação de 
jovens pela cultura viva do lugar e a baixa autoestima 
generalizada são fatores que comprometem as festas 
juninas, somadas a ausência de políticas públicas 
para a economia da cultura.

A festa junina tem o poder de unir pessoas, em 
uma grande confraternização com encontros e 
reencontros. O vestuário também é uma das mais 
fortes expressões de cultura. As fachadas das casas 
são testemunhas valiosas, que revelam vestígios 
expressivos do passado, como a vida, o espírito e o 
gosto dos primeiros moradores, em sociedade.

Quando se fala em gastronomia junina, o melhor 
lugar dos arraiais juninos é a cozinha das casas 
que recebem familiares e amigos, carregadas de 
sentimento afetivo que têm o poder de delinear a 
cultura de um território, com sua identidade étnica. 

Na cozinha dos arraiais juninos, ainda se vive 
uma experiência de sabores, combinando emoções 
afetivas com receitas culinárias, misturadas com o 
cheiro de doce de leite no tacho, para ser servido com 
o queijo de manteiga, o bolo de rolo, bolo de milho, 
bolo pé de moleque, milho cozido, canjica, pamonha, 
tapioca, no café junino da tarde, na calçada, ao som 
de um trio de forró pé-de-serra e uma seleção de 
clássicos da musicalidade junina, de verdade.

Somando à culinária regional, nas refeições 
e nos petiscos dos arraiais juninos, a experiência 
gastronômica é bem diversificada e atende a todos 
os gostos, desde o caldinho de mocotó, ao caldinho 
de feijoada, bode guisado, galinha de capoeira, 
cuscuz com leite de coco, munguzá, carne de sol e 
tantas outras comidas que fazem parte da cultura 
nordestina, repassadas de geração em geração.

Podemos concluir que a cultura junina autêntica 
está nos arraiais juninos que começa na cozinha e vai 
até as calçadas, recheada da cultura da criatividade, 
da alimentação e da cultura religiosa que são blocos 
culturais de características próprias e inseparáveis, 
que formam a rede de destinos turísticos competitivos.
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Mais de seis mil pessoas 
no estado serão beneficia-
das com o pagamento de Re-
quisições de Pequeno Va-
lor (RPVs), autuadas no mês 
de maio.  No total, a Justi-
ça Federal na Paraíba (JFPB) 
vai liberar, no próximo dia 4 
de julho, o montante de R$ 
47.872.467,10. 

Os depósitos serão efetua-
dos antes do previsto, tendo 
em vista ainda o quadro de 
pandemia de Covid-19.

Conforme o Tribunal Re-
gional Federal da 5a Região 

(TRF5), responsável pelo re-
passe dos valores, os juris-
dicionados podem sacar o 
dinheiro nas agências bancá-
rias das instituições financei-
ras indicadas na movimenta-
ção processual. 

Os autos estão acessíveis 
no portal da Subsecretaria de 
Precatórios do TRF5, no ende-
reço: rpvprecatorio.trf5.jus.br. 

Cancelamentos
As RPVs referentes à re-

inclusão de requisitórios 
que foram cancelados em 

virtude da Lei 13.463/2017 
serão pagas exclusivamente 
pela Caixa Econômica Fede-
ral. Em todos os casos, para 
receber, é preciso apresen-
tar os originais, com cópias, 
dos seguintes documentos: 
identidade, CPF e compro-
vante de residência. 

No total, toda a 5a Região 
(formada pelos estados de 
Pernambuco, Paraíba, Ala-
goas, Rio Grande do Norte, 
Sergipe e Ceará) pagará R$ 
281.488.384,16 em RPVs, be-
neficiando 36.969 cidadãos.

Mais de seis mil pessoas no estado receberão os valores no dia 4 de julho

Justiça antecipa pagamento 
de R$ 47,8 milhões na PB

Requisições de Pequeno ValoR

Os contribuintes em dívi-
da tributária com a Prefeitu-
ra de João Pessoa têm mais 
uma semana para se regula-
rizarem com descontos que 
chegam a 100% nos juros e 
90% nas multas através do 
Programa de Regularização 
Fiscal oferecido pela gestão 
da capital. O Refis acontece 
até o próximo dia 8 de julho 
e é importante que os interes-
sados não deixem para a úl-
tima hora para evitar filas e 
aglomerações.

A negociação para o pa-
gamento destes tributos 
atrasados de anos anterio-
res acontece de duas formas: 
quem quiser pagar o valor 
total à vista pode gerar as 
guias através do Portal do 
Contribuinte. Já quem pre-
tende pagar de forma par-
celada, precisa agendar, 
também no Portal do Contri-
buinte, o atendimento pre-
sencial para se deslocar ao 
Centro Administrativo Mu-
nicipal (CAM), em Água Fria, 

no dia e hora agendado, para 
negociar as parcelas e gerar 
os boletos. O endereço para 
a negociação é https://www.
joaopessoa.pb.gov.br/pc.

“Geralmente muitos con-
tribuintes esperam o final do 
prazo para buscar a negocia-
ção. É importante que eles 
tentem resolver isso o quan-
to antes para não enfrentar 
longas filas e aglomerações. 
O Refiz iria encerrar no iní-
cio de junho e nós já prorro-
gamos por mais um mês, até 8 
de julho, tendo em vista o au-
mento na procura nos últimos 
dias. Esta é uma boa oportu-
nidade para garantir descon-
tos e ficar em dia com a Pre-
feitura”, afirmou o secretário 
da Receita, Sebastião Feitosa.

O Refis se aplica aos tri-
butos, multas e demais recei-
tas públicas devidas ao Mu-
nicípio, estando elas inscritas 
em dívida ativa ou em qual-
quer fase de cobrança admi-
nistrativa ou judicial. Entre 
os tributos passíveis de ne-

gociação, estão as dívidas de 
IPTU, ITBI, ISS, TCR, multas 
de construção, da Secretaria 
de Meio Ambiente (Semam) 
e do Procon.

As infrações de trânsi-
to, indenizações devidas ao 
Município e multas de na-
tureza contratual não pode-
rão ser negociadas no Refis. 
Além disso, os valores devi-
dos referentes ao exercício 
atual de 2022 de IPTU, TCR e 
ISS também não poderão ser 
renegociados, assim como os 
valores do custeio da ilumi-
nação pública.

Descontos
Para pagamentos à vista, 

os incentivos corresponderão 
ao desconto de 100% nos juros 
de mora e de 90% na multa de 
mora ou multa por infração, 
conforme o caso. Em mul-
tas aplicadas pelo Procon, Se-
mam, Emlur e por construir 
sem licença, o desconto será 
de 80%. Para pagamentos par-
celados, o desconto aplicado 

Refis de João Pessoa oferece descontos de até 
100% nos juros das dívidas até o dia 8 de julho

contRibuinte em dia
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Beneficiados 
podem sacar 
o dinheiro 
nas agências 
bancárias das 
instituições 
financeiras 
indicadas na 
movimentação 
processual

Foto: Divulgação/Secom-JP

nas multas e juros respeitará 
as seguintes regras: ao parce-
lar em até 12 vezes, o descon-
to é de 70%; no parcelamento 
em 24 vezes, o desconto é de 
50%; no parcelamento em 36 
vezes, o desconto é de 30% e 
no parcelamento em 48 vezes, 
o desconto é de 10%.

Negociação dos tributos municipais atrasados pode ser realizada de forma presencial ou por meio do Portal do Contribuinte da PMJP

“Esta é 
uma boa 
oportunidade 
para garantir 
descontos 
e ficar em 
dia com a 
Prefeitura

Sebastião Feitosa
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Guerra na Ucrânia e eventos climáticos estão afetando a produção de grãos, gerando insegurança alimentar

Oferta global de alimentos em risco
crise econômica

Agência Estado

A guerra e o clima estão 
colocando em risco a oferta 
global de alimentos, de acor-
do com autoridades e executi-
vos do setor agrícola. O confli-
to na Ucrânia interrompeu as 
exportações do país, um dos 
maiores produtores agrícolas 
do mundo, e a seca e o mau 
tempo afligem importantes 
regiões de cultivo. 

Durante o Fórum Global 
de Alimentos, o CEO da Syn-
genta, Erik Fyrwald, afirmou 
que há duas crises:  “As crises 
de segurança alimentar e as 
crises climáticas”. No even-
to, organizado pelo The Wall 
Street Journal, Fyrwald dis-
se que climas extremos es-
tão crescendo, com calor, seca 
ou inundações desafiando 
agricultores nos EUA, Euro-
pa, Austrália e Índia. Isso foi 
exacerbado, segundo ele, pela 
guerra na Ucrânia, que afe-
tou os mercados mundiais de 
grãos e elevou os preços dos 
alimentos em todo o mundo.

O aumento dos preços dos 
alimentos está provocando 
inquietação, já que as inter-
rupções no fluxo da produção 
ucraniana agravam o estres-
se existente na oferta global 
de grãos e outros bens. O che-
fe do Programa Mundial de 

Alimentos das Nações Unidas 
alertou que uma escassez ab-
soluta de alimentos é possível 
em 2023 se a Rússia continuar 
bloqueando as exportações de 
produtos agrícolas da Ucrânia.

As exportações de trigo da 
Ucrânia, que junto com as da 
Rússia representaram quase 
um terço do total global, de-

vem ser cortadas pela metade 
neste ano, segundo o Depar-
tamento de Agricultura dos 
EUA (USDA). A invasão rus-
sa ajudou a elevar os preços 
do trigo a níveis recordes em 
março e, embora os futuros te-
nham caído 27% desde então, 
ainda acumulam alta de cerca 
de 20% em 2022.

“Não haverá oferta sufi-
ciente de certos ingredientes”, 
disse o diretor de tecnologia da 
trading Cargill, Florian Schat-
tenmann, durante o evento. A 
guerra na Ucrânia prejudicou 
a disponibilidade de ingre-
dientes como óleo de girassol 
usado em fórmula infantil, le-
vando empresas a reformular 

seus produtos, acrescentou.
O mau tempo, inclusive na 

América do Sul, está colocan-
do mais pressão sobre as re-
giões agrícolas que se tornaram 
mais importantes para manter 
a oferta mundial de alimentos 
devido ao conflito na Ucrânia.

Nos EUA, chuvas e ventos 
em áreas do Meio-Oeste desa-

celeraram o plantio de muitos 
produtores de milho e soja no 
mês passado. As condições 
úmidas foram seguidas por 
uma perigosa onda de calor 
no início deste mês. Enquan-
to isso, a seca está afetando 
mais de 78% do oeste ameri-
cano, de acordo com o Moni-
tor de Secas dos EUA.

 Escassez de grãos nos mercados mundiais resultou em menor oferta de produtos, elevando preços dos alimentos em todos os países

Foto: Geraldo Bubniak-AEN
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Mau tempo, 
inclusive 
na América 
do Sul, está 
colocando 
mais pressão 
sobre as 
regiões 
agrícolas

A indústria calçadista bra-
sileira encerrou maio com 
289,7 mil pessoas emprega-
das diretamente na atividade, 
18% mais do que no mesmo 
mês do ano passado. Entre ja-
neiro e maio deste ano foram 
criadas 23,47 mil vagas. Re-
cortando apenas o mês pas-
sado, foram criados 3,4 mil 
postos, o melhor resultado 
para o quinto mês do ano des-
de 2004.

Os dados, adiantados ao 
Broadcast (sistema de notí-
cias em tempo real do Grupo 
Estado), são do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE) e 
foram elaborados pela Asso-
ciação Brasileira das Indústrias 
de Calçados (Abicalçados).

O presidente executivo 
da Abicalçados, Haroldo Fer-
reira, destaca que a perfor-
mance positiva reflete o bom 
momento do setor calçadis-
ta, que vem em recuperação 
desde o segundo semestre do 
ano passado. “O crescimento 
maior vem se dando no mer-
cado externo. Entre janeiro e 
maio, as exportações de cal-
çados somaram US$ 538,7 mi-
lhões, 66,5% mais do que no 
mesmo período do ano passa-
do, com grande destaque para 
os embarques para os Estados 
Unidos”, avalia.

Ele pontua ainda que a re-
cuperação dos postos na in-
dústria de calçados está mais 
acelerada do que na Indús-
tria da Transformação em ge-
ral, que tem índice de cresci-
mento de 4,5% no acumulado 
de janeiro a maio em relação 
ao mesmo intervalo de 2021.

Indústria 
calçadista 
emprega 18% 
mais em maio

3,4 mil vagas

Talita Nascimento 

Agência Estado

Em greve há quase três 
meses, os servidores do Ban-
co Central (BC) manterão o 
movimento até a próxima 
segunda-feira (4). Em assem-
bleia, a categoria decidiu con-
tinuar parada até o último 
dia possível para a concessão 
de aumentos salariais deter-
minado pela Lei de Respon-
sabilidade Fiscal.

De acordo com o Sindi-
cato Nacional de Funcioná-
rios do BC (Sinal), os servi-
dores farão um ato virtual 
pela valorização da carreira 

no dia 4, com protestos con-
tra o que consideram intran-
sigência na postura do presi-
dente da instituição, Roberto 
Campos Neto. Na terça-fei-
ra (5), os funcionários farão 
nova assembleia para deci-
dir os rumos do movimento.

Pela Lei de Responsabili-
dade Fiscal, o Congresso pre-
cisaria aprovar, até 30 de ju-
nho, reajustes que reponham 
perdas com a inflação, com a 
lei entrando em vigor em 4 
de julho. Para cumprir esse 
prazo, no entanto, o governo 
precisaria ter enviado proje-
to de lei ou medida provisó-
ria ao Congresso no fim de 

maio ou na primeira sema-
na de junho.

Reivindicações
Em greve desde 1o de 

abril, os funcionários do BC 
reivindicam a reposição das 
perdas inflacionárias nos úl-
timos anos, que chegam a 
27%. Eles também pedem a 
mudança da nomenclatura de 
analista para auditor e a exi-
gência de nível superior para 
ingresso de técnicos no BC.

Em 19 de abril, a categoria 
suspendeu a greve, mas reto-
mou o movimento por tem-
po indeterminado desde 3 de 
maio. Desde então, só serviços 

considerados essenciais estão 
sendo executados, como as re-
uniões do Comitê de Política 
Monetária (Copom) e a divul-
gação do déficit primário no 
primeiro quadrimestre.

A divulgação de estatís-
ticas, como o boletim Focus 
(pesquisa semanal com ins-
tituições financeiras), o fluxo 
cambial, o Relatório de Pou-
pança e a taxa Ptax diária 
(taxa média de câmbio que 
serve de referência para al-
gumas negociações), foi sus-
pensa ou ocorre com bastan-
te atraso. Projetos especiais, 
como a expansão do open 
banking e a segunda fase de 

consultas de saques de va-
lores esquecidos, estão sus-
pensos.

Desde o início do ano, di-
versas categorias do funcio-
nalismo federal trabalham 
em esquema de operação pa-
drão ou fazem greve porque o 
Orçamento de 2022 destinou 
R$ 1,7 bilhão para reajuste a 
forças federais de seguran-
ça. No fim de abril, o gover-
no confirmou que estudava 
aumento linear de 5% para 
todo o funcionalismo, mas, 
no início do mês, o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
descartou a concessão de rea-
justes em 2022.

Servidores do BC manterão greve até segunda-feira
quase três meses

Wellton Máximo 

Agência Brasil

A Audi anunciou ontem 
que investiu R$ 100 milhões 
na reativação, neste mês, da 
linha de produção que ficou 
por um ano e meio parada 
no Paraná.

Instalada no parque in-
dustrial da Volkswagen, 
marca do mesmo grupo, 
em São José dos Pinhais, a 
unidade foi modernizada, 
com a instalação de novas 
máquinas e equipamentos 
para a produção dos mode-
los Q3 e Q3 Sportback.

A linha tem agora capa-
cidade de produzir até qua-
tro mil carros por ano em 
dois turnos, sendo que toda 
a produção será direciona-
da inicialmente apenas ao 
mercado doméstico.

Audi investe R$ 100 milhões na 
retomada da produção no Brasil

novo parque industrial

Eduardo Laguna 

Agência Estado

A produção é em regime 
conhecido como SKD, no 
qual a Audi finaliza a mon-
tagem dos carros a partir de 
conjuntos de peças e partes 
pré-montados na fábrica da 
montadora na Hungria.

A cerimônia de reinau-
guração da linha foi rea-
lizada ontem com a parti-
cipação do governador do 
Paraná, Ratinho Junior.

Retomada
Após o longo período de 

inatividade, no qual consi-
derou o fechamento da li-
nha, a Audi anunciou em 
dezembro que voltaria a 
produzir seus carros pre-
mium no Paraná.

A sinalização dada pelo 
Governo Federal de que a 
montadora poderia usar 
crédito tributário do Ino-
var-Auto, o regime automo-
tivo que vigorava no país 
quando a Audi investiu na 
produção nacional, foi de-
terminante para a marca 
alemã voltar a ter seus car-
ros montados no país.

Produção
Será possível fabricar 
até quatro mil carros 

por ano, sendo que toda 
a linha será voltada, 
inicialmente, apenas 

ao mercado doméstico

O presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, afir-
mou ontem que pretende 
ampliar a desoneração da 
folha de pagamentos que 
hoje beneficia 17 setores da 
economia. Não houve, con-
tudo, detalhamento sobre 
como seria a ampliação ou 
o impacto fiscal da medida.

“Temos, por exemplo, 
a questão da desoneração 
da folha. Temos 17 setores 
da sociedade com essa de-
soneração e nós pretende-
mos ampliá-la”, afirmou o 
presidente em evento da 
Comissão Nacional da In-
dústria (CNI). “Estudo com 
Paulo Guedes ver uma de-
soneração que a gente ve-

nha a perder um pouco 
deste superávit de arreca-
dação para abater dívida, 
mas que sirva para ampliar 
o número de empregos no 
Brasil”, acrescentou.

Em resposta a pergun-
tas de empresários, Bolso-
naro defendeu a redução 
nas alíquotas do IPI e afir-
mou que pretende redu-
zir tudo o que não precisar 
apresentar outra fonte com-
pensatória. Ele também de-
clarou que não vai discutir 
o teto de gastos nesse mo-
mento. “É a regra do jogo”. 

No entanto, o presiden-
te já afirmou que poderia 
rever a regra fiscal após as 
eleições. “Já disse, não sou 
um profundo conhecedor 
de economia”, arrematou o 
presidente à plateia de em-
presários.

Governo pode ampliar 
desoneração da folha

medida fiscal

Eduardo Gayer e  
Bruno Luiz 

Agência Estado
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Diversidade

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) disponibiliza, a 
partir de julho, cirurgias de 
histerectomia masculiniza-
dora para homens trans na 
rede pública estadual, am-
pliando dessa forma os ser-
viços para a população trans 
no estado. 

A medida vem a atender 
homens trans que já fazem 
acompanhamento no Am-
bulatório de Saúde Integral 
para Travestis e Transexuais 
da Paraíba (Ambulatório 
TT/PB) integrado ao Com-
plexo Hospitalar Clemen-
tino Fraga, em João Pessoa.

Atualmente, existe uma 
média de 100 homens trans 
à espera da cirurgia de his-
terectomia masculinizado-
ra, dentro de um universo 
de 326 homens trans cadas-
trados no serviço provenien-
tes de várias cidades da Pa-
raíba, segundo o gerente do 

Cerca de 100 homens trans já aguardam pelo procedimento, que será realizado na rede pública de saúde do estado

PB realiza cirurgias a partir de julho
histerectomia masculinizadora 

Ambulatório TT/PB, Sérgio 
Araújo.

No entanto, a previsão 
inicial é a de atender os 30 
primeiros homens transe-
xuais da lista de espera da 
cirurgia. Sendo assim, a Ma-
ternidade Frei Damião deve 
realizar dois procedimen-
tos desse tipo a cada mês. Os 
procedimentos de pré-ope-
ratório também serão todos 
realizados na Maternidade 
Frei Damião.

Nessa terça-feira (28), dia 
dedicado ao Dia Interna-
cional do Orgulho LGBT-
QIAP+, gestores da Atenção 
à Saúde, Ambulatório de Tra-
vestis e Transexuais, da Re-
gulação e da Maternidade 
Frei Damião estiveram re-
unidos na sede da SES para 
discutir as etapas e a regula-
ção do novo procedimento.

O gerente Sérgio Araújo 
destacou que definir o flu-

xo das cirurgias de histerec-
tomia masculinizadora foi 
um grande avanço e os pró-
ximos passos serão os de se 
reunir com as direções técni-
cas do Complexo Hospitalar 
Clementino Fraga e da Ma-
ternidade Frei Damião.

O fluxo do atendimento 
começará com o encaminha-
mento dos pacientes pelo 
Ambulatório TT/PB para a 
Maternidade Frei Damião, 
que estejam em acompanha-
mento há dois anos. 

A partir de um parecer 
favorável, com encaminha-
mentos dos médicos vincu-
lados ao ambulatório nas 
especialidades da gineco-
logia, endocrinologia e psi-
quiatria, os homens trans 
aptos para se submeterem 
ao procedimento serão en-
caminhados para a Mater-
nidade Frei Damião, onde 
farão o pré-operatório.

A oferta da cirurgia de his-
terectomia masculinizadora se 
soma a um conjunto de políti-
cas e ações destinadas à saúde 
e direitos da população LGB-
TQIAP+ e implementadas de 
forma intersetorial pelo Go-
verno da Paraíba. A geren-
te operacional de Condições 
Crônicas e Infecções Sexual-
mente Transmissíveis (IST’s) 
da SES, Ivoneide Lucena, con-
sidera a oferta das cirurgias de 
histerectomia masculinizado-
ras um avanço potente na po-
lítica para a população trans.

“Estamos oportunizando 
à população paraibana que ti-
ver essa necessidade de fazer 
a cirurgia de histerectomia 
masculinizadora a partir de 
julho. Enquanto política pú-
blica, nosso intuito é potencia-
lizar cada vez mais esse tipo 

de oferta de cirurgias e cada 
vez mais interiorizar esses 
serviços e para complemen-
tar o processo transexualiza-
dor agora o Estado ofertará 
as cirurgias de histerectomia 
masculinizadora. Um avan-
ço potente na política de saú-
de integral da população T 
destinada aos homens trans”, 
disse.

Treinamento
Em paralelo às discussões 

técnicas, a equipe do Ambu-
latório TT/PB tem realizado 
formações com a equipe da 
Maternidade Frei Damião, en-
volvendo do maqueiro aos 
profissionais que vão atuar di-
retamente com essa população.

Ambulatórios TT
O Governo da Paraíba, 

por meio da Secretaria de Es-
tado da Saúde disponibiliza 
políticas de saúde voltadas 
para a população de traves-
tis e transexuais em dois am-
bulatórios, um em João Pes-
soa, que completa no dia 24 
de julho nove anos de aten-
dimentos e, em março de 
2022, foi inaugurado o Am-
bulatório de Saúde Integral 
para Travestis e Transexuais 
nos mesmos moldes do exis-
tente na capital, no Hospi-
tal de Emergência e Trauma 
Dom Luiz Gonzaga Fernan-
des, em Campina Grande. Os 
dois ambulatórios disponibi-
lizam para pessoas com ida-
de acima de 18 anos acom-
panhamento com psiquiatra, 
endocrinologista, urologis-
ta, ginecologista, enfermeiro, 
psicólogo e assistente social.

Iniciativa garante ampliação de 
direitos da população LGBTQIAP+

Portaria publicada 
pelo Ministério da Mu-
lher, da Família e dos Di-
reitos Humanos no Diário 
Oficial da União de ontem 
institui a Casa da Criança 
e do Adolescente, nome 
adotado para os centros 
de atendimento integra-
do voltados a vítimas ou 
testemunhas de violên-
cia praticada contra este 
público.

A criação dos centros 
estava prevista no Pla-
no Nacional de Enfrenta-
mento da Violência contra 
Crianças e Adolescentes 
(Planevca), lançado pela 
pasta em abril.

A Portaria 1.235 defi-
ne como centros de aten-
dimento integrado “equi-
pamentos públicos que 
reúnem, em um mesmo 
espaço físico, programas 
e serviços voltados à pro-
teção e ao atendimento de 

crianças e adolescentes 
vítimas ou testemunhas 
de violência por meio de 
equipes multidisciplina-
res especializadas”.

O custeio das equipes 
técnicas que darão aten-
dimento nesses locais fi-
cará a cargo das unidades 
federativas; dos municí-
pios; e dos “demais órgãos 
do sistema de justiça”. Já 
a Secretaria Nacional dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente do Ministé-
rio da Mulher, da Famí-
lia e dos Direitos Huma-
nos será responsável pela 
coordenação do comparti-
lhamento da metodologia 
de implantação e desen-
volvimento de tais cen-
tros.

Competências
A portaria apresenta, em 

anexo, o formulário para 
adesão de gestores interes-
sados em adotar a metodo-
logia, o que deverá ser feito 
pelas respectivas secreta-

rias locais destinadas a pro-
mover a defesa dos direitos 
humanos de crianças e ado-
lescentes.

O formulário foi tam-
bém disponibilizado na in-
ternet e pode ser acessado 
por meio do site do Sistema 
Nacional de Direitos Huma-
nos. É necessário indicar, no 
formulário de adesão, os res-
ponsáveis pela articulação e 
implementação das ações.

A portaria apresenta, 
também, competências a 
serem exercidas pela Secre-
taria Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, 
bem como de estados, mu-
nicípios e Distrito Federal, 
caso optem pela adesão ao 
programa.

Além disso, descreve 
a composição dos comi-
tês vinculados à Casa da 
Criança e do Adolescente, 
bem como linhas de ação 
e finalidades, visando arti-
cular, mobilizar, planejar, 
acompanhar, implementar 
e gerir os centros.

Portaria cria Casa da Criança e do 
Adolescente vítimas de violência

direitos humanos

Criação dos centros estava prevista no Plano Nacional de Enfrentamento da Violência

Pedro Peduzzi 

Agência Brasil
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O professor Henry Iure 
de Paiva Silva, do Departa-
mento de Relações Interna-
cionais (DRI) do Centro de 
Ciências Sociais Aplicadas 
(CCSA) e do Programa de 
Pós-Graduação em Ciência 
Política e Relações Interna-
cionais (PPGCPRI) da Uni-
versidade Federal da Paraí-
ba e a professora Amanda 
Galvíncio, do Departamento 
de Fundamentação da Edu-
cação do Centro de Educa-
ção, participarão de missão 
internacional de pesquisa, 
durante a presidência bra-
sileira no Conselho de Se-
gurança da ONU, em Nova 
York, entre 11 e 20 de julho 
de 2022. Os docentes acom-
panharão o trabalho da Mis-
são Permanente do Brasil 
junto às Nações Unidas – 
Delbrasonu. 

De acordo com os diplo-
matas da Delbrasonu, nunca 
houve uma missão de estu-
do dessa natureza na repre-
sentação, que acaba adqui-
rindo contornos especiais 
e de relevância por ser du-
rante a presidência brasi-
leira. Segundo o professor 
Iure Paiva, a missão de pes-

quisa terá entre os objetivos 
principais acompanhar as 
atividades preparatórios da 
Delbrasonu e as reuniões 
presididas pelo Brasil no 
Conselho de Segurança da 
ONU, incluindo ainda atua-
ção junto ao secretariado e 
aos representantes das de-
legações de outros países 
no Conselho de Seguran-
ça, bem como o contato com 
outras entidades que atuam 
nessa seara. 

Outro objetivo da missão 
de pesquisa é acompanhar o 
início de operações na Del-
brasonu da aplicação web 
denominada Enetrix, desen-
volvido pelo grupo de estu-

dos coordenado pelo Prof. 
Iure Paiva. Trata-se de uma 
ferramenta tecnológica de 
análise da diplomacia e se-
gurança energética brasilei-
ra. A aplicação web Enetrix 
consiste em um software 
centralizado em redes que 
fornece recursos especiali-
zados, funções computacio-
nais e análise de conteúdo 
para o usuário final sobre 
os acordos internacionais 
do Brasil na área de energia 
firmados com outros paí-
ses e organizações transna-
cionais. 

Além dos docentes da 
UFPB, pesquisadores de 
outras instituições integra-

rão a missão: o Prof. Ra-
fael Mesquita e o doutoran-
do Antonio Pires (UFPE), 
especialistas em ONU; e o 
Prof. Alexandre Hage (UNI-
FESP), especialista em ener-
gia e relações internacionais. 

O Prof. Iure Paiva, que 
coordena a missão de pes-
quisa, é fundador e coorde-
nador do Grupo de Estudos 
sobre Segurança Energéti-
ca – Gesene (gesene.ufpb.
br), que tem parceria com o 
Ministério das Relações Ex-
teriores.

“Nessa parceria, nós 
acabamos desenvolvendo 
um software, uma aplica-
ção web que está sendo usa-

da hoje pelo Departamento 
de Energia do Ministério das 
Relações Exteriores. E a nos-
sa próxima etapa era fazer ele 
funcionar em uma represen-
tação do Brasil no exterior. En-
tão, diante dessa parceria que 
a gente tem com o Ministé-
rio das Relações Exteriores, 
através desse produto de ino-
vação tecnológica que a gen-
te tá levando para lá, surgiu 
toda essa agenda. Isso é fru-
to do trabalho de professores 
da Universidade, de alunos da 
graduação, de alunos da pós-
graduação”, explicou o Prof. 
Iure Paiva. 

A missão tem como foco, 
ainda, articular evento em 
2022 ou em 2023 envolvendo 
a Regional Nordeste da An-
difes e a Organização das Na-
ções Unidas, em uma ação de 
diplomacia acadêmica inter-
nacional para demonstrar o 
papel das universidades fede-
rais do Nordeste na promoção 
dos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável da Agenda 
2030 das Nações Unidas, tan-
to para dar maior visibilidade 
quanto para obter apoio para 
ampliar as ações das insti-
tuições sobre a temática.

Professores da UFPB participarão de missão na ONU
pesquisa no conselho de segurança 

A partir de amanhã a Bi-
blioteca Juarez da Gama Ba-
tista, da Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba (Funesc), 
em João Pessoa, passa a fun-
cionar em horário normal, 
com uma hora a mais no fi-
nal de expediente. O horário 
e o público haviam sido redu-
zidos devido à pandemia da 
Covid-19.

Desta forma, a bibliote-
ca receberá o público de se-
gunda a sexta-feira, das 8h 
às 18h. O intervalo das 12h 
às 13h deixa de existir e, com 
isso, os frequentadores terão 
mais tempo para uso da uni-
dade cultural.

Aos sábados, o horário é 
das 8h e às 17h e aos domin-
gos, das 8h às 13h. Já a ca-
pacidade de atendimento ao 
público volta a ser de 300 pes-
soas por turno.

Com a volta da rotina ha-
bitual do local, foram libera-
das ainda as cabines de estu-
do, sendo 13 individuais, 12 
duplas, 11 coletivas, além de 
nove computadores; 26 mesas 
e quatro ilhas com 12 abas in-
dividuais cada.

Funcionamento
voltará ao seu 
horário normal

biblioteca da funesc

Foto: Divulgação/UFPB

Sede em Nova York, onde o evento acontecerá, atualmente é presidida por um brasileiro
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Governo do Estado aderiu a mobilização nacional que tem como objetivo atualizar as cadernetas da população

Campanha visa aumentar cobertura
“Vacina Mais”

A Paraíba adere à mobiliza-
ção nacional para ampliar a co-
bertura vacinal de crianças. A 
campanha “Vacina Mais” tem 
início neste mês, com o objeti-
vo de atualizar as cadernetas 
de vacina da população e me-
lhorar os índices de vacinação, 
que apresentaram queda nos 
últimos anos. A iniciativa, ca-
pitaneada pelo Ministério da 
Saúde, coincide com as estra-
tégias adotadas pela Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) para 
o fortalecimento da vacinação 
na população paraibana.

A campanha “Vacina 
Mais” visa incentivar estados 
e municípios a retomar os al-
tos índices de vacinação de 
crianças e adolescentes, a fim 
de prevenir, ou mesmo erradi-
car doenças que possuem vaci-
nas disponíveis no SUS. 

De acordo com a secretária 
estadual de Saúde, Renata Nó-
brega, a SES possui uma série 
de ações em andamento para 
intensificar as coberturas va-
cinais, a exemplo do Progra-
ma de Bolsas de aperfeiçoa-
mento e qualificação voltado 
para enfermeiros que tenham 
experiência em saúde pública 
e imunização. “Por meio deste 
programa de aperfeiçoamen-
to, nós fizemos o chamamen-
to público para 30 profissionais 
de enfermagem, com experiên-
cia em imunização para elevar 
o nível de qualificação destes 
profissionais na gestão de insu-
mos e imunizantes, bem como 
no apoio às estratégias de vaci-
nação no estado. Além disso, a 
Vigilância em Saúde Estadual 
realiza orientações permanen-
tes sobre a vacinação em crian-
ças e adultos”, explica a secre-
tária.

O Programa de Bolsas de 
Aperfeiçoamento da SES, será 
executado por meio da Esco-
la de Saúde Pública da Paraí-
ba (ESP - PB) e terá início nesta 
quinta-feira. Os profissionais 
serão capacitados sobre as boas 
práticas nas salas de vacinação, 
análise de dados vacinais e se-
rão orientados sobre interven-

ções necessárias para a amplia-
ção das coberturas vacinais. 

O Programa Nacional de 
Imunização (PNI) oferta va-
cinas para mais de 30 doen-
ças, com 300 milhões de do-
ses. Mesmo com uma extensa 
oferta de imunizantes gratui-
tos e seguros, o país demonstra 
baixos índices de cobertura va-
cinal. Dados do Ministério da 
Saúde apontam que, de 2015 a 
2021, o número de crianças va-
cinadas com a primeira dose 
contra poliomielite caiu de 
3.121.912 para 2.089.643. Já para 
a terceira dose, no mesmo pe-
ríodo, os números reduziram 
de 2.845.609 para 1.929.056. 

A Paraíba já chegou a ter 
96,12% de cobertura vacinal 
para poliomielite em 2015, o 
que é considerado satisfató-
rio para a meta de 95%. Já no 
último ano o total da cober-
tura foi de 66,40%. O estado 
não atinge a meta de vacina-
ção para este agravo nos últi-
mos seis anos. 

Renata Nóbrega destaca 
que, além da capacitação pro-
fissional e do acesso facilitado 
às vacinas, é preciso sensibili-
zar a população para que não 
descuide da caderneta de va-
cinação e que ela acompanha 
o indivíduo por toda a vida. 

“Precisamos reforçar que 
as vacinas são seguras, que o 
calendário de vacinação tem 
uma rotina que se inicia desde 
o nascimento do bebê e segue 
durante toda vida até a fase 
idosa. A ampliação da cobertu-
ra é fundamental para que pos-
samos proteger a população de 
doenças evitáveis com vacina”, 
finaliza a secretária. 

O calendário de vacinação 
contempla 48 imunobiológi-
cos, entre vacinas, imunoglo-
bulinas e soros. 

O SUS oferta 19 vacinas de 
rotina no calendário nacional e 
o PNI promove ainda ações de 
caráter extraordinário, como 
as Campanhas Nacionais de 
Vacinação, para intensificar o 
acesso da população aos imu-
nizantes.

Resolução do Conselho 
Federal de Medicina Vete-
rinária (CFMV) que regu-
lamenta o uso de teleme-
dicina para a prestação de 
serviços veterinários foi 
publicada no Diário Oficial 
da União de ontem.

Além de apresentar de-
finições técnicas sobre o 
exercício profissional da te-
lemedicina veterinária, a Re-
solução nº 1.465 detalha pa-
drões técnicos e tecnológicos 
que serão adotados para este 
fim. Apresenta também re-
quisitos para o uso das mo-
dalidades previstas para 
atendimentos a distância.

Segundo o CFMV, “o 
profissional pode desen-
volver aplicativo específico 
para a telemedicina ou fa-
zer o uso integrado de pla-
taformas existentes, desde 
que respeitados os crité-
rios e as garantias estabe-
lecidos na resolução, re-

gistrando em prontuário a 
tecnologia empregada no 
atendimento”.

De acordo com a resolu-
ção, o atendimento presen-
cial é o “padrão ouro para 
a prática dos atos médi-
cos veterinários”, de forma 
a assegurar, ao profissio-
nal, autonomia de decisão 
quanto ao uso da teleme-
dicina veterinária, inclu-
sive sobre a sua impossi-
bilidade.

O médico veterinário 
deverá “decidir com livre 
arbítrio e responsabilida-
de se as informações rece-
bidas são qualificadas den-
tro de condições éticas e de 
protocolos de segurança di-
gital suficientes para a rea-
lização do ato médico ve-
terinário”, diz a resolução.

Entre as modalidades 
previstas para esse tipo de 
telemedicina estão as de te-
leconsulta, telemonitora-
mento, teletriagem, teleo-
rientação, teleinterconsulta 
e telediagnóstico.

Resolução regulamenta 
telemedicina veterinária

conselho federal

Pedro Peduzzi 

Agência Brasil
O Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep) 
marcou para 27 de novem-
bro a aplicação das provas do 
Exame Nacional de Desem-
penho dos Estudantes (Ena-
de) em todos os estados bra-
sileiros e no Distrito Federal. 

O Enade 2022 avaliará os 

estudantes concludentes de 
cursos de bacharelado e su-
periores de tecnologia vin-
culados ao ano três do ciclo 
avaliativo do Sistema Nacio-
nal de Avaliação da Educa-
ção Superior (Sinaes). 

Os coordenadores de cur-
sos deverão inscrever os es-
tudantes de 6 de julho a 31 
de agosto, no Sistema Enade.  

O Enade avaliará cursos 

de 26 áreas de graduação. 
No grau acadêmico ba-

charelado, serão avaliados 
os cursos de administração, 
administração pública, ciên-
cias contábeis, ciências eco-
nômicas, comunicação social 
(jornalismo), comunicação 
social (publicidade e propa-
ganda), direito, psicologia, 
relações internacionais, se-
cretariado executivo, servi-

ço social, teologia e turismo. 
Também serão avaliados os 
cursos superiores de tecno-
logia em comércio exterior, 
design de interiores, design 
gráfico, design de moda, gas-
tronomia, gestão comercial, 
gestão da qualidade, gestão 
pública, gestão de recursos 
humanos, gestão financeira, 
logística, marketing e proces-
sos gerenciais.

Enade será aplicado no dia 27 de novembro
eM todo o país

Agência Brasil

A professora Monique 
Medeiros da Costa e Sil-
va, acusada da morte do fi-
lho Henry Borel juntamen-
te com o ex-vereador Jairo 
Souza dos Santos Júnior, o 
Dr. Jairinho, foi novamen-
te presa ontem no Rio de 
Janeiro.

O retorno de Monique 

ao sistema prisional foi uma 
decisão da 7ª Câmara Cri-
minal do Tribunal de Justi-
ça do Rio (TJRJ), que acatou 
pedido do Ministério Públi-
co do Estado contestando a 
decisão da 2ª Vara Crimi-
nal do Rio, no dia 5 de abril, 
que autorizou a transferên-
cia da professora para pri-
são domiciliar, em endere-
ço não conhecido, por causa 
das supostas ameaças.

No despacho de retorno 
ao presídio, o desembarga-
dor Joaquim Domingos de 
Almeida Neto, relator do 
processo, disse que por es-
tar em local sigiloso a fisca-
lização pelo Ministério Pú-
blico fica prejudicada, como 
também a segurança da in-
tegridade de Monique pelo 
Estado.

A defesa disse à Agên-
cia Brasil que recebeu a de-

cisão do tribunal “de forma 
serena e respeitosa, mas que 
discorda de forma veemen-
te”. Acrescentou ainda que 
“os recursos e habeas cor-
pus cabíveis já estão sendo 
preparados”. A defesa des-
tacou também que Monique 
já cumpriu a determinação 
da justiça. “Por fim, ressalta 
que Monique deu integral 
cumprimento à decisão exa-
rada pelo juízo”, completou.

Monique Medeiros está novamente presa
caso henry

Cristina Indio  
Agência Brasil

Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
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A SES possui uma 
série de ações 
em andamento 
para ampliar 
a cobertura 
vacinal, a exemplo 
do Programa 
de Bolsas de 
aperfeiçoamento 
e qualificação 
voltado para 
enfermeiros 
que tenham 
experiência em 
saúde pública 
e imunização

O Programa Nacional de Imunização oferta vacinas para mais de 30 doenças, com 300 milhões de doses

A baixa cobertura vacinal 
está preocupando a Secretaria 
de Saúde de Campina Gran-
de. Conforme o órgão, a cam-
panha de vacinação contra In-
fluenza não atingiu nem 50% 
da população da Rainha da 
Borborema. Já a de Sarampo, 
entre as crianças, essa cobertu-
ra é de apenas 28,6%. Nos tra-
balhadores da saúde, esse índi-
ce é ainda mais baixo, 21,8%. A 
apreensão pela baixa procura 
também passa pela imuniza-
ção contra Covid.

O percentual atingido com 
a dose reforço é de apenas 42%. 
A Secretaria tenta encontrar 
mais de 200 mil campinenses 

para tomar essa dose. “A pro-
cura está mais baixa do que 
o normal porque temos vá-
rias campanhas de imunização 
ocorrendo concomitantemen-
te para os mesmos públicos. É 
importante ressaltar que não se 
faz necessário intervalo algu-
ma para aplicação de vacinas 
diferentes, podendo ser apli-
cadas ao mesmo tempo”, de-
clarou a coordenadora de Imu-
nização de Campina Grande, 
Samira Luna.

O órgão corre pra tentar 
sensibilizar a população a pro-
curar os postos para receber a 
imunização. A campanha de 
sarampo, que foi iniciada em 
abril não conseguiu atingir o 
público estimado, até mesmo 
as crianças aguardadas não fo-

ram alcançadas. Das mais de 
25 mil doses reservadas para 
esse público, apenas 7.197 fo-
ram administradas. Já os tra-
balhadores de saúde, apenas 
4.572 procuraram as unidades 
para se imunizarem contra o 
sarampo. Foram reservadas 
para esse público 21 mil doses.

Vacinação contra influenza  
Contra a influenza, a co-

bertura também é insatisfa-
tória e nos idosos, que são as 
pessoas que podem apresentar 
um quadro grave da doença. 
Mesmo com a campanha nos 
meios de comunicação, o índi-
ce é de 50,5%. No público infan-
til esse percentual é de 22,8%. O 
único público-alvo com a meta 
atingida são os presidiários, 

com 100% de vacinados. “Nós 
fazemos um apelo aos adultos, 
idosos, pais e crianças e adoles-
centes, para que não deixem de 
se vacinar porque é através da 
imunização que a população 
fica protegida”, pediu Samira.

Locais de vacinação
Para tentar atingir o maior 

número de pessoas, a vacina-
ção está acontecendo nas uni-
dades de saúde, Terminal de 
Integração, Complexo Plínio 
Lemos, Instituto de Saúde El-
pídio de Almeida (Isea), Po-
liclínicas e Centros de Saúde 
municipais.

Os profissionais de saúde 
estão fazendo essa vacinação 
nos horários das 8h30 às 11h30  
e das 13h30 às 16h30.

Campina Grande enfrenta pouca procura
Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com



Como era o Brasil em 2002? 
Assim como em outras 
épocas, grandes fatos da 
contemporaneidade na 

cultura, na economia, na política e 
no esporte marcaram o cotidiano dos 
brasileiros. Tanto, que vários dos fa-
tos ficam lembrados ano após ano, 
ao ponto de serem relembrados, cada 
qual, com saudade ou alívio, de acor-
do com o dejavú da frustração ou da 
conquista.

É preciso mergulhar no passa-
do para reviver as emoções dos fa-
tos marcantes do início do século, 
em nosso país. Em 2002, entre vá-
rios fatos que ocorreram no Brasil, 
três se destacaram. O país perdia 
Chico Xavier, médium, filantropo e 
um dos mais importantes expoentes 
do espiritismo, a economia brasilei-
ra lançava a nota de R$ 20 na tenta-
tiva de impulsionar a moeda nacio-
nal. E por falar em vinte, é esse o 
tempo que marca a última conquis-
ta de uma Copa do Mundo da nos-
sa seleção brasileira. Há exatos vin-
te anos, o Brasil vencia a Alemanha, 
por 2 a 0, e conquistava o pentacam-
peonato mundial de futebol, dispu-
ta na Coreia/Japão.

Como dito antes, é preciso voltar 
ao passado para reviver, no presente, 
as emoções que marcaram a conquis-
ta do penta. Em se tratando de um 
personagem, o sentimento é movido 
pela frustração. Marcelinho Paraíba, 
à época com 27 anos, vivia a expec-
tativa de ser convocado para a Copa, 
o ex-jogador, confessa hoje que pas-
sava pelo seu melhor momento pro-
fissional.

“Eu estava vivendo a minha me-
lhor fase profissional desde 2001. 
Nas eliminatórias, o Brasil vinha de 
uma situação não muito favorável. 
Na época, era muito difícil para o jo-
gador conseguir uma vaga na sele-
ção, teria de ter mantido uma regu-
laridade individual de, no mínimo, 
duas temporadas. Lembro-me que, 
em 1999, dei início uma sequência de 
três temporadas apresentando um 
bom futebol, sabia que a minha con-
vocação para a seleção estava bem 
próxima”, comentou.

De fato a confissão de Marcelinho 
fez sentido. Em 2001, ele foi convoca-
do pela primeira vez, para um amis-
toso com o Panamá, partida prepa-
ratória para encarar o Paraguai, nas 
Eliminatórias. Posteriormente, jo-
gou seis partidas eliminatórias, com 
um gol marcado, teve atuações des-
tacadas contra o Paraguai, Argenti-
na, Chile e Venezuela. Porém, o ata-
cante foi preterido pelo técnico Luiz 
Felipe Scolari que levou  os atacantes 
Ronaldo, Luizão, Edilson e Denilson 
para o Mundial.

“Em nenhum momento passou 
pela minha cabeça a possibilidade 
de não ser convocado para a Copa. 
Na partida contra a Venezuela, que 
garantiu a participação do Brasil no 
Mundial, na concentração, o técnico 
Felipão conversou comigo e com Ro-
naldinho Gaúcho, garantindo que se 
caso conseguíssemos a classificação, 
consequentemente, já estaríamos na 
lista final de convocados para a Copa. 
Apesar da promessa, não fui sequer 
convocado para os três últimos amis-
tosos preparatórios e quando vi que 
o meu nome não estava entre os con-
vocados, a frustração foi inevitável”, 
confessou.

Embora não estivesse no grupo 
de jogadores que conquistou o penta, 
o ex-atacante viveu emoções que pas-
saram por expectativas, frustrações 
e felicidade por ter acompanhado a 
conquista do 5o troféu mundial. Mas 
apesar da ausência na Copa, Marce-
linho admite não guardar mágoa do 
ex-técnico da seleção brasileira, Luiz 
Felipe Scolari. 

“Apesar de tudo não guardo ne-
nhum sentimento de mágoa. Ainda 
não tive a oportunidade de pergun-
tar ao Felipão o porquê da minha 
não convocação (risos). Já se passa-
ram vinte anos e eu não tive a opor-

tunidade de reencontrá-lo, mas ele 
foi quem me deu a oportunidade de 
ter vestido a camisa da seleção bra-
sileira, apesar dos pesares, sou grato 
por tudo”, disse.

E você, onde estava justamente na 
manhã do dia 30 de junho de 2002? 
Certamente um dia antes, você vivia 
a expectativa de acordar cedinho na 
esperança de ver a seleção conquis-
tar o penta. E hoje, dia 30 de junho de 
2022,  revive as emoções de vinte anos 
atrás, daquela manhã de domingo, no 
Brasil, ao comemorar os dois gols de 
“Ronaldo Fenômeno", que sacramen-
tou a vitória para cima dos alemães, 
por 2 a 0, e o quinto Mundial de fu-
tebol para as cores verde e amarela.

A trajetória do penta
A esperança do brasileiro para 

penta era uma incógnita. A campa-
nha sofrida nas eliminatórias, com 

a vaga garantida no mundial ape-
nas na última rodada, deixou a tor-
cida brasileira com o pé atrás. O tor-
cedor ainda carregava a frustração 
de quatro anos antes, ter desperdi-
çado a chance de conquistar o pen-
ta, no Mundial da França, contra os 
anfitriões. No entanto, sete jogos de-
pois, o mundo presenciou a “remon-
tada” de Ronaldo e a conquista do tão 
sonhado pentacampeonato.

Todos os jogos do Brasil,  na pri-
meira fase, foram realizados na Co-
reia do Sul. No grupo C, ao lado de 
Turquia, Costa Rica e China, os se-
lecionados de Felipão estrearam no 
dia 3 de junho, no Munsu Stadium, 
em Ulsan. Vitória por 2 a 1, para cima 
da Turquia com gols de Ronaldo e Ri-
valdo. Na segunda partida, Rober-
to Carlos, Rivaldo, Ronaldinho Gaú-
cho e Ronaldo marcaram os gols da 
vitória por 4 a 0, contra a China no 

Jeju Word Cup Staduim, em Seogwi-
po, no dia 8 de junho. Por fim, no dia 
13 de junho, fechou a fase de grupos 
vencendo a Costa Rica por 5 a 2, no 
Suwon Word Cup Stadium, em Su-
won, com dois gols de Ronaldo e ou-
tros de Edmílson, Rivaldo e Júnior.

Nas oitavas de final, no dia 17 de 
junho, mediu forças com a Bélgica. 
O torcedor só conseguiu soltar o gri-
to de gol aos 22 minutos do segun-
do, com Rivaldo marcando o primei-
ro gol. Nos minutos finais, Ronaldo 
marcou o seu quarto gol na Copa e 
sacramentou a vitória brasileira, no 
Kobe Wing Staduim, em Kobe, Japão.

As quartas de final proporcionou 
um dos jogos mais dramáticos da Se-
leção, no Shizuoka Satadium Ecopa, 
em Shizuoka, no Japão. Naquela ma-
drugada de 21 de junho, o adversá-
rio era a Inglaterra, que abriu o placar 
com Michael Owen, aos 23 minutos, 

mas no fim do primeiro tempo viu 
Rivaldo empatar. Na etapa final,  o 
icônico gol de falta de Ronaldinho 
Gaúcho decretou a vitória por 2 a 1 e 
o avanço para a fase seguinte.

Assim como na fase de grupos, o 
Brasil reencontrou a Turquia na se-
mifinal, no dia 26 de junho, no Sai-
tama Stadium 2002, em Saitama, no 
Japão, e sofreu para vencer. O gol 
que garantiu a presença na final foi 
marcado por Ronaldo, aos 4 minu-
tos do segundo tempo. Antes mes-
mo de conquistar o penta, o Brasil já 
fazia história ao chegar, pela primei-
ra vez, à disputa de final em três Co-
pas consecutivas.

O Internacional Stadium, em 
Yokohama, no Japão, foi o palco da 
grande final. Na manhã domingo, 30 
junho, novamente o Brasil teria a se-
gunda chance de conquistar o hexa, 
contra um adversário que, até então, 
jamais havia enfrentado na histó-
ria das Copas. Ronaldo, que um ano 
antes, enfrentava o pior momento 
da carreira, com a segunda cirurgia 
no joelho, era tido como um ex-joga-
dor, mas foi justamente nessa Copa 
que deu a volta por cima marcando 
os dois gols na finalíssima, na vitória 
por 2 a 0, contra a Alemanha. Ronal-
do foi o artilheiro, com oito gols, ga-
nhou a alcunha de “Ronaldo Fenô-
meno", Cafu levantava o troféu do 
pentacampeonato e os antes, desa-
creditados selecionados de Felipão, 
entravam para a história ,  a última 
Copa conquistada pelo Brasil.

O desafio do hexa
Passados vinte anos da conquis-

ta do pentacampeonato, o objetivo, 
eventualmente, passou a ser a luta 
pelo hexacampeonato mundial. Po-
rém a seleção brasileira esbarrou no 
caminho, quando enfrentou equipes 
europeias e sequer conseguiu avan-
çar, além das quartas de final.

Em 2006, na Alemanha, foi eli-
minada pela França, derrota por 1 a 
0. Em 2010, acabou eliminada para a 
Holanda, na África do Sul. Em 2014, 
viveu o seu maior vexame na histó-
ria das Copas, foi goleado pela Ale-
manha, por 7 a 1, e acabou elimina-
do, na Copa do Brasil. Na Copa da 
Rússia, em 2018, foi a vez de a Bélgi-
ca recolocar o fantasma das quartas 
de final no caminho da seleção bra-
sileira, novamente derrota para uma 
seleção europeia e quatro edições de 
mundial com eliminações na fase de 
quartas de final.

Preterido por Felipão na Copa de 
2002, Marcelinho Paraíba acredita 
que nesta Copa do Qatar, o Brasil tem 
grandes chances de levantar o troféu 
pela sexta vez. Mas ele chama a aten-
ção para as seleções que podem cru-
zar pelo caminho e atrapalharem a 
conquista do hexa.

“Ainda não conseguimos con-
quistar o hexa por detalhes, faltou 
mais vontade de dedicação aos gru-
pos que representaram o nosso país 
nas últimas Copas. Estou confiante 
na conquista do hexa, na Copa do Qa-
tar, mas é preciso abrir o olho para os 
adversários. Coloco a França e a In-
glaterra com seleções fortes, temos 
um grupo com qualidade e é preci-
so mostrar isso dentro de campo. Es-
tamos na fila há vinte anos, já chegou 
o momento de conquistarmos mais 
uma estrela”, finalizou.

O Brasil vai disputar a sua 22ª 
Copa do Mundo pelo grupo G, que 
conta com Camarões, Sérvia e Suí-
ça.  A saga pela conquista do hexa, na 
Copa do Qatar 2002, tem início agen-
dado para o dia 24 de novembro, con-
tra a Sérvia. O atual grupo da seleção 
de Tite não é um time sem defeitos, 
fez uma campanha impecável nas 
eliminatórias, foi detentor da melhor 
defesa da competição e, se ainda não 
encanta em todos os jogos, tem ma-
turidade para vencer partidas quan-
do não está nos seus melhores dias. 

No mês de novembro, os selecio-
nados de Tite para a Copa, terão de 
minimizar os erros e, principalmen-
te, exorcizar o fantasma das quartas 
de final e seguir adiante na luta pela 
conquista do hexa.
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Marcelinho Paraíba ainda guarda a frustração de não ter 
participado da copa que consagrou a seleção brasileira

20 anos 
do penta

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com
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O elenco da Seleção Brasileira que fez história na Copa de 2022, disputada na Coreia do Sul e no Japão
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Time baiano já levou 55.582 torcedores ao Barradão. Botafogo e Campinense aparecem entre os oito melhores

Vitória-BA lidera público na Série C
brasileiro

Após 12 rodadas disputadas, o 
Vitória de Salvador é o clube com a 
melhor média de público do Cam-
peonato Brasileiro da Série C. Ape-
sar de estar em apenas 16o lugar, a 
uma posição da zona de rebaixa-
mento, o clube baiano tem em mé-
dia um público pagante de 9.264 
pessoas por jogo. Em seis jogos 
realizados no Barradão, o públi-
co somado foi de 55.582. O Vitória 
também tem o jogo com o maior 
público da Série C, até o momen-
to, contra o Volta Redonda, quan-
do 27.671 pessoas pagaram ingres-
sos, proporcionando uma renda de 
R$ 498.194,00. Entre os três maiores 
públicos do campeonato, um jogo 
envolvendo o Belo está incluído, o 
contra o Paysandu, disputado em 
Belém, que teve um público de 13 
mil pessoas, no Estádio da Curuzu.

Quando o assunto é torcida, os 
clubes paraibanos estão entre os 
oito primeiros colocados. O Botafo-
go está na 7a posição, com uma mé-
dia de público de 2.275 por jogo e 
um total de 13.651 pessoas, em seis 
jogos disputados no Almeidão. O 
maior público do Belo na Série C 
foi no jogo contra o ABC, com 4.582 
pagantes e o menor foi contra o São 
José, com apenas 1.541 pagantes. 

Já o Campinense é o 8o coloca-
do, com uma média de 2.189 pes-
soas por jogo. Ao todo, a Raposa le-
vou ao Estádio Amigão um público 
pagante total de 10.945. O maior 
público dos jogos do Campinense 
foi no jogo contra o Brasil de Pelo-
tas, 3.463 e o menor foi na partida 
contra o Manaus, 1.316 pagantes.

Os números são do site Sr.goool, 
que contabilizou um público pa-
gante total da Série C de 282.420, o 
que representa uma média de 2.499 
pessoas por jogo. O menor público 
de toda a competição foi o do jogo 
Floresta x Manaus, com apenas 41 
pagantes.

Até o momento, cada time jo-
gou 12 vezes, com exceção de Bo-
tafogo-PB e Mirassol, que têm um 
jogo a menos, porque a partida en-
tre as duas equipes, que seria dis-
putada no último domingo, foi 
adiada para o dia 3 de agosto.

Classificação
Quando o assunto é a classifi-

cação para a próxima fase da Série 
C, o G8 tem no momento a seguin-
te ordem: 1o Mirassol, 2o Paysan-
du, 3o ABC, 4o Botafogo-PB, 5o São 
José, 6o Figueirense, 7o Apareci-
dense e 8o Ypiranga. O outro re-
presentante da Paraíba na com-
petição, o Campinense, é apenas 
o 17o colocado, na zona de rebai-
xamento, com 12 pontos.

Com oito jogos ainda para dis-
putar até o final da primeira fase, 
e com 20 pontos conquistados, as 
chances de classificação do Bota-
fogo são de 83,7 por cento. Em re-
lação à probabilidade de rebaixa-
mento, é de apenas 0,01 por cento. 

Já a Raposa, que tem um jogo a 
mais do que o Belo, somou apenas 
12 pontos e as chances de classifi-
cação são de apenas 6,2 por cento. 
Porém, a probabilidade de rebaixa-
mento é maior, de 23,5 por cento.

Entre os primeiros colocados, o 
líder Mirassol já está praticamen-
te classificado. Com 23 pontos, a 
equipe paulista tem já 99 por cen-
to de probabilidade de classificação 
e nenhuma possibilidade de rebai-
xamento para a série D. O Paysan-
du vem em seguida com 22 pontos 
conquistados e 94,7% de probabi-
lidade de classificação, sem chan-
ces de rebaixamento. Na sequência 
vem o ABC, também com 22 pon-
tos e 93,4 por cento de probabili-
dade de ir para a fase seguinte da 
competição. As chances de rebai-
xamento também são zero.

Foto: Pietro Carpi/EC Vitória

O técnico Itamar Schülle co-
manda, nesta quinta-feira à tar-
de, o último treino do Botafogo 
em solo paraibano, antes do jogo 
de domingo, contra o Brasil, em 
Pelotas, no Rio Grande do Sul. A 
partida marcará a estreia do trei-
nador, que foi contratado na sema-
na passada, em substituição a Ger-
son Gusmão, que foi comandar o 
Remo, do Pará. Com 20 pontos e 
na quarta colocação, o Belo busca 
mais uma vitória para brigar pela 
ponta da tabela.

O adiamento do jogo contra 
o Mirassol foi muito bem recebi-
do pela comissão técnica, porque 
Itamar ganhou tempo para conhe-
cer melhor o elenco e implantar 
a sua filosofia de trabalho. Além 

do mais, vários jogadores que es-
tavam no departamento médico 
foram recuperados, aumentando 
assim, o número de opções para 
o treinador. 

Os atacantes Alan Grafite, Ra-
fael Barros e Nícolas, o meia Es-
querdinha, o volante Tinga e o 
zagueiro Jonathan Costa já estão 
treinando com o restante do gru-
po. Apenas o lateral esquerdo Bru-
no Ré, o volante Ratinho e Lucas 
Gabriel estão entregues ao depar-
tamento médico e vetados para 
a partida de domingo. Bruno Ré 
e Ratinho já estão, inclusive, em 
uma fase de transição, já Lucas Ga-
briel, que fez cirurgia no joelho, só 
retornará aos gramados em 2023.

Segundo os jogadores, a adap-
tação do elenco ao trabalho do 
novo técnico foi a melhor possível, 
e o time já está pronto para dar se-
quência a boa campanha que vem 
realizando, buscando a classifica-
ção com antecedência. 

“O adiamento do jogo contra o 
Mirassol foi bom para que o treina-

dor pudesse implantar a sua filoso-
fia de trabalho e nós assimilamos 
muito bem a sua maneira de tra-
balhar. Eu acredito que ele já tem 
em mente o time para o jogo con-
tra o Brasil. Os resultados da roda-
da também ajudaram e agora é dar 
sequência ao nosso trabalho para 
atingirmos nossos objetivos”, dis-
se o atacante Gustavo Coutinho.

A viagem para Pelotas será 
amanhã. O Brasil de Pelotas faz 
uma péssima campanha na com-
petição. É o penúltimo colocado 
com apenas 10 pontos e um dos 
candidatos ao rebaixamento. Po-
rém, o técnico Itamar adverte que 
a equipe não encontrará moleza 
em Pelotas. Ele, inclusive, acom-
panhou o empate da equipe do 
Rio Grande do Sul contra o Pay-
sandu, em 1 a 1, na rodada passa-
da em Belém.

Time faz último treino para o jogo contra o Brasil
botafogo

Ivo Marques 

ivo_esportes@yahoo.com.br

Jogadores do Botafogo seguem treinando para mais um confronto fora de seus domínios, no próximo domingo, em Pelotas

10 pontos
A pontuação que o Brasil 

de Pelotas conquistou 
nos 12 jogos realizados 

até agora pelo 
Campeonato

Brasileiro da Série C, o 
que o coloca na zona de 

rebaixamento
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O Vitória, da Bahia, jogando no Barradão, tem uma média de 9.264 torcedores por jogo e o melhor público, no confronto contra o Volta Redonda, com 27.671 

Ivo Marques 

ivo_esportes@yahoo.com.br
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Programa do Governo do Estado recebe inscrições até o dia 19 de julho no Espaço Cultural, em João Pessoa

Atletas destacam o Bolsa Esporte
valorização

Laura Luna 

lauraluna@epc.pb.gov.br

A jogadora de vôlei de 
praia, atual campeã sul- ame-
ricana adulto e top 15 do mun-
do ao lado de Vitória, Andres-
sa Cavalcanti já está reunindo 
os documentos necessários 
para pleitear o Bolsa Esporte 
2022/2023,  benefício destina-
do a atletas, paratletas e téc-
nicos de alto rendimento. O 
Governo do Estado está des-
tinando cerca de R$ 3 milhões 
para o programa que no ano 
passado contou com 288 con-
templados. As inscrições se-
guem até o dia 19 de julho e 
acontecem sempre das 8h às 
11h e das 13h às 17h.

“Continuo alcançando 
bons resultados representan-
do a Paraíba, e é muito impor-
tante  pra gente porque é um 
valor mensal fixo que o go-
verno paga certinho. Então 
é uma segurança para atleta 
ter aquele valor e saber que 
pode investir, que no próxi-
mo mês vai receber aquele sa-
lário. Realmente é muito im-
portante esse suporte que a 
Paraíba dá para os atletas”, 
comentou.

Opinião compartilhada 
pela judoca Maria Eduarda 
Moisés, que também teve a 
oportunidade de ser benefi-
ciada com o Bolsa Esporte e 
vai tentar novamente conse-
guir o recurso. Para a atleta, 
campeã sul- americana esco-
lar, se não fosse o valor men-
sal oferecido pelo Governo da 
Paraíba a realidade seria ou-
tra e bem mais difícil. “Ano 
passado eu só participei do 
brasileiro sub-21 por causa da 
bolsa. É um dinheiro que aju-
da muito a gente a participar 
de competições grandes e não 
só eu como os demais atletas 
que devem ter direito à bol-
sa,  estamos muito ansiosos”.

Para se inscrever, o inte-
ressado deve fazer o down-
load da ficha de inscrição pelo 

Curtas
Segunda Divisão na Paraíba
só vai começar em agosto 

Dez clubes vão disputar a Segunda Divisão 
do Campeonato Paraibano de 2022. Foi o que 
ficou definido na reunião da última terça-feira, 
na sede da Federação Paraibana de Futebol. A 
competição só vai começar no dia 27 de agosto 
e os clubes foram divididos em dois grupos de 
cinco. No Grupo A ficaram Confiança, da cida-
de de Sapé; Desportiva, de Guarabira; Femar, 
de João Pessoa; Perilima, de Campina Grande; 
e Spartax, de João Pessoa. No Grupo B os clu-
bes são Paraíba, de Itaporanga; Pucuiense, de 
Picuí; Queimadense, de Queimadas; Sabugy, 
de Santa Luzia; e Serrano, de Campina Gran-
de. Seis equipes estão determinadas a fazer 
seus jogos no Amigão, em Campina. Os con-
frontos serão entre os times do próprio grupo, 
com jogos de ida e volta, classificando-se qua-
tro para a fase seguinte. Os últimos colocados 
são rebaixados para a Terceira Divisão.

Ana Marcela conquista o
bronze em Budapeste

Dois dias depois do bicampeonato do mun-
do nos 5 km de águas abertas, Ana Marcela 
Cunha voltou para a água em Budapeste, nesta 
quarta-feira, e conquistou mais uma medalha 
no Mundial de Esportes Aquáticos. Ela ficou com 
o bronze nos 10 km após travar uma batalha 
equilibradíssima com a holandesa Sharon Van 
Rouwendaal, vencedora da prova, e a alemã 
Leonie Beck, dona da medalha de prata. Foi a 14ª 
vez que a nadadora brasileira subiu ao pódio em 
mundiais. O resultado final, contudo, deixou um 
gostinho de quero mais, pois nenhum dos seis 
ouros conquistados por Ana em edições do Mun-
dial veio dos 10 km, disputa vencida por ela nos 
Jogos de Tóquio. Outro motivo é que esteve muito 
perto de vencer A baiana liderava a parte final 
da prova, mas Van Rouwendaal e Beck deram um 
sprint que deixou as três lado a lado. Rouwendaal 
esticou mais braço e tocou primeiro na chegada.

Yuri Alberto acerta com
o Corinthians até 2023

O Zenit, da Rússia, confirmou nesta quarta-
feira o acordo feito para ceder o atacante Yuri 
Alberto ao Corinthians por empréstimo até o meio 
de 2023. Em contrapartida, o clube russo contará 
com o meia-atacante Gustavo Mantuan e o golei-
ro Ivan, ambos cedidos pela diretoria corintiana, 
emprestados por contrato com a mesma duração 
do vínculo de Yuri.

“Yuri Alberto fará parte do time brasileiro 
durante a temporada 2022/2023, e o elenco do 
Zenit será reforçado pelo goleiro Ivan Quarezma 
da Silva e o atacante Gustavo Mantuan”, diz o 
comunicado. “Em meados de julho, os jogadores 
chegarão do Brasil em São Peterburgo, onde pas-
sarão por exames médicos e assinarão contratos 
com o clube”.A confirmação da negociação já era 
esperada  até porque Yuri Alberto esteve na Neo 
Química Arena  e viu seus novos companheiros 
empatarem por 0 a 0 com o Boca Juniors

Fortaleza pega Estudiantes,
hoje, pela Copa Libertadores

O Fortaleza recebe, hoje às 21h30, o Estu-
diantes, da Argentina, no Estádio Castelão, 
pelas oitavas de final da Copa Libertadores. 
O jogo de volta será no dia 7 de julho. O time 
cearense vem de uma derrota de 3 a 2 para 
o Atlético Mineiro. Chegou a abrir 2 a 0 e foi 
surpreendido com uma vidada nos acréscimos, 
o último gol do Galo foi aos 51 minutos. Pela 
Copa Sul-Americana mais dois times brasileiros 
vão entrar em campo. No Paraguai, no Estádio 
Defensores Del Chaco, às 21h30, o Atlético-GO 
enfrenta o Olímpia. A volta será dia 7 de julho, 
no Serra Dourada. Já o São Paulo encara o Uni-
versidad Católica, às 21h30, no Estádio San car-
los de Apoquindo, no Chile. O jogo de volta está 
programado para o dia  7 de julho, no Morumbi. 
O tricolor vem d eum empate sem gols contra o 
Juventude, em casa, pelo Brasileirão.

mente preenchida com a do-
cumentação pessoal no Teatro 
de Arena do Espaço Cultural. 
O Bolsa Esporte tem o objetivo 
de incentivar a prática espor-
tiva e é destinado, prioritaria-
mente, aos atletas e técnicos 
de rendimento das modali-
dades olímpicas e paralímpi-
cas, reconhecidas pelo Comi-
tê Olímpico do Brasil e Comitê 
Paralímpico Brasileiro.

A novidade é que o pro-
grama vai atender um maior 
quantitativo de atletas, téc-
nicos e paratletas, já que vai 
contemplar também os ven-
cedores dos Jogos Escolares 
Brasileiros (JUBs), que são or-
ganizados pela Confedera-
ção Brasileira de Desporto 
Escolar (CBDE). Outra altera-
ção é que os beneficiários dos 
programas federais de apoio 
poderão ser inseridos nor-
malmente no Bolsa Esporte 
paraibano. A portaria com os 

detalhes dos procedimentos 
para inscrição e critérios para 
concessão do Bolsa Esporte 
pode ser conferida no link ht-
tps://auniao.pb.gov.br/servi-
cos/doe/2022/junho/diario
-oficial-21-06-2022.pdf

Escolinhas da Vila
Os interessados em parti-

cipar das práticas esportivas 
oferecidas pela Vila Olímpi-
ca Parahyba têm até as 21h de 
hoje para realizar o cadastro 
para preenchimento de cer-
ca de cinco mil  vagas dispo-
níveis em mais de 20 moda-
lidades. As matrículas estão 
sendo realizadas na sala 4 do 
mezanino 2, no Espaço Cul-
tural. Interessados que fazem 
parte da Rede Pública de En-
sino possuem isenção das ta-
xas, que custarão R$ 40 para 
as modalidades terrestres, e 
R$ 50 para as aquáticas. Ido-
sos pagam apenas a metade.

Andressa Cavalcanti, do vôlei de praia, vê o novo programa como essencial para a vida do atleta

Escolinhas
Interessados em 

participar das práticas 
esportivas oferecidas 

pela Vila Olímpica 
Parahyba têm até 

as 21h de hoje para 
realizar o cadastro na 
sala 4 do mezanino do 

Espaço Cultural

link da Secretaria de Estado 
da Juventude, Esporte e La-
zer (Sejel) no portal do Gover-
no do Estado (www.paraiba.
pb.gov.br) e entregar devida-
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Se Neymar desejava dei-
xar o Paris Saint-Germain em 
2019 e o clube impediu sua 
saída, o cenário se inverteu 
três anos depois. Hoje, a agre-
miação francesa quer se li-
vrar do craque brasileiro em 
mais uma renovação de elen-
co, mesmo que ele tenha con-
trato até a metade de 2025. O 
jogador, porém, faz jogo duro 
e não tem a intenção de se mu-
dar de Paris.

Segundo o jornal espanhol 
El País, o PSG já teria avisado 
ao estafe de Neymar de que 
ele não faz mais parte dos pla-
nos do clube para a próxima 
temporada. A decisão teria 
sido informada ao pai do ca-
misa 10, Neymar da Silva San-
tos, responsável pela carrei-
ra do atleta, e teria também a 
concordância do atacante Ky-
lian Mbappé, principal nome 
do time nos últimos anos.

De acordo com a publica-
ção da Espanha, a diretoria 
passou a olhar com outros 
olhos em relação a Neymar 
após renovar o contrato com 
Mbappé, principal referência 

do projeto esportivo do PSG 
atualmente. A estrela fran-
cesa de 23 anos teria exigi-
do mudanças para estender 
o seu vínculo. Uma delas se-
ria a saída de Neymar, critica-
do na França por episódios de 
"sistemática indisciplina". Ne-
nhuma das partes envolvidas 
se manifestou.

O periódico espanhol afir-
ma que o PSG busca uma so-
lução amigável para o caso. O 
pai de Neymar teria exigido 
o pagamento do que está es-
tipulado no contrato, algo em 
torno de 200 milhões de euros 
(R$ 1,1 bilhão).

O Estadão apurou que está 
nos planos de Neymar se rea-
presentar após as férias no 
PSG. O clube fará pré-tem-
porada no Japão. Não passa 
em sua cabeça, no momento, 
sair de Paris, como desejava 
em 2019, ocasião em que ten-
tou o regresso ao Barcelona, 
mas teve seu desejo frustra-
do pelo clube francês. A ideia 
é cumprir o contrato vigente 
até 2025, com opção de ser es-
tendido por mais dois anos.

Pessoas ligadas ao atle-
ta ouvidas pela reportagem 
disseram se tratar de apenas 

Jogador pretende dificultar sua saída do PSG
Neymar

Ricardo Magatti 

Agência Estado

Neymar deixa claro que planeja seguir o contrato até 2025

"mais um episódio de especu-
lação" noticiado pela impren-
sa estrangeira, algo normal 
neste período em que a janela 
para contratar novos jogado-
res está aberta e a nova tempo-
rada do futebol europeu ainda 
não começou. Cabe lembrar 
que a mídia espanhola pas-
sou a tratar Neymar com um 
tom mais crítico desde que ele 
trocou o Barcelona pelo PSG 
em 2017, quando foi compra-

do por 222 milhões de euros 
(R$ 812 milhões na cotação 
da época), tornando-se o jo-
gador mais caro da história 
do futebol.

No fim de maio, Neymar 
reafirmou que continuaria 
no PSG. "Ainda não me che-
gou nada, mas da minha par-
te a verdade é que fico", dis-
sera em entrevista no Catar, 
onde participou de ação com 
patrocinadores.
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Obituário

Eunice Jorge dos Santos 
(Dona Nicinha)
24/6/2022 – Aos 85 anos, em 
Salvador (BA), de causa não 
informada. Cantora, compositora 
e sambadeira. Foi uma das 
fundadoras das ‘Ganhadeiras de 
Itapuã’ (grupo cultural formado por senhoras, 
crianças e músicos que resgata tradições e festejos 
de antiga vila de pescadores).

Foto: Ricardo Prado

Aforismo
“Os mortos 

nunca foram 
pecadores.”

Italo Svevo
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Ida 
   Steinmüller

idasteinmuller@gmail.com | Colaboradora

Ida Steinmüller é administradora, memorialista e presidente 
de honra do Instituto Histórico de Campina Grande (IHCG)

José Alyson Fernandes
26/6/2022 – Aos 22 anos, em 
Campina Grande (PB). Morreu após 
passar dez dias internado, depois 
que foi vítima de um acidente de 
motocicleta no dia 21 de junho, em 
Pedra Branca (PB).

Foto: Diamante Online

Célia Ferreira Evangelista
27/6/2022 – Aos 37 anos, em 
Serra Redonda (PB), vítima de 
feminicídio. Foi morta a golpes de 
faca dentro de casa e na frente 
dos seus filhos. Seu companheiro, 
Jovenildo Dias, é apontado pela 
polícia como autor do crime.

Foto: Notícia Paraíba

Era por volta de meio-dia, um sol intenso lá 
fora, mês de setembro de 1977 e no quarto do 
Imperial Palace Hotel, em Fortaleza, sob aquela 

luminosidade da Praia de Iracema, eu estava numa 
correria juntando e checando minhas anotações para 
não faltar nem exceder nada, pois às duas da tarde 
eu teria de participar de uma série de oficinas de 
capacitação, que faziam parte do conjunto de atividades 
da V Convenção Nacional das Secretárias. Eu não 
podia perder um só minuto, era imperativo que minha 
delegação de oito secretárias, de Campina Grande 
e de João Pessoa, seguisse à risca o cronograma do 
evento. Como sempre acontece, o grupo de moças 
que eu delegava estava mais aberto a vivenciar as 
belezas e lazeres da capital cearense e somente eu me 
encarregava de cuidar de tudo. Nossa! Eu parecia uma 
madre superiora, fui no quarto de uma a uma avisar 
que, em no máximo dez minutos, todas estivessem 
reunidas na recepção do hotel.

Na época, eu tinha apenas 22 anos, mas, como 
fundadora e presidente da Associação das Secretárias 
da Paraíba, não podia me dar ao luxo de perder o 
foco, pois a regulamentação da profissão de secretária 
dependia do empenho conjunto de todas as associações 
do país.

Na recepção, já todas a postos, mesmo na minha 
agitação de “comandante caxias”, ouvi de longe uma 
música que vinha da varanda do hotel: “Mas não tem 
na...da não, tenho meu vi...o...lão...”. Apurei o ouvido e 
disse: “Isso é Vinícius de Morais”. As meninas ficaram 
frenéticas: “Onde? Onde?”. E eu disse, “acho que o som 
vem dali”. Pra quê que eu disse isso? Elas correram 
como loucas no rastro do som e eu..., eu corri atrás 
tentando conter o grupo extraviado.

Quando cheguei na varanda do hotel lá estavam 
Toquinho e Vinícius repassando suas músicas, Toquinho 
ao violão, e Vinícius cantando sentado, com um copo na 
mão e uma garrafa de Whisky Old Parr sobre a mesa. As 
meninas correram para a tietagem, o poeta se levantou 
animado para receber as fãs e perguntou: “De onde 
vocês são?”. E elas responderam: “Da Paraíba”. E ele 
foi fazendo outras perguntas sobre o que elas faziam 
ali, até quando ficariam e foi quando eu fui chegando, 
dizendo às meninas que precisávamos ir. Vinícius me 
esquadrinhou um olhar lascivo e perguntou: “Você 
também é da Paraíba?” Eu disse que sim, expliquei-lhe 
sobre a convenção, e ele, já um pouco elevado pela 
bebida, me olhava como se estivesse me fazendo um 
raio x. Tímida que sou, fiquei constrangida e, vendo que 
Toquinho também estava incomodado com a tietagem 
que lhe tirou o poeta do ensaio, bati palmas às meninas, 
dizendo que precisávamos ir. Decepcionadas, elas 
determinaram que, antes, tiraríamos uma foto com o 
poeta e logo me empurraram para junto dele para o 
primeiro close e, quando a última tirou sua foto, depois 
das despedidas e cumprimentos, consegui arregimentar 
o grupo e conduzir para a convenção.

Sempre fui muito rígida comigo mesma, mas um ano 
depois vi a categoria das secretárias ser reconhecida 
como profissão por lei federal e, em reconhecimento 
à minha dedicação, fui aclamada vice-presidente da 
Associação Brasileira de Secretárias. Mas isso foi à custa 
de muito estresse e trabalho. Eu poderia ter sido mais 
extrovertida, como Vinícius, que faleceu moço, aos 66 
anos, em 1980, mas viveu uma vida alegre e boêmia. Hoje, 
olho a foto que me restou daquele encontro e digo ao 
poetinha: “Ah, se todos fossem no mundo iguais a você”.

Rememorando 
Vinícius de Moraes

Francisco Cândido Xavier, 
mais conhecido como Chico 
Xavier, nasceu em Pedro Leo-
poldo, interior de Minas Gerais, 
no dia 2 de abril de 1910. Um dos 
mais  importantes expoentes do 
Espiritismo no Brasil e no mun-
do, ele morreu aos 92 anos, na ci-
dade mineira de Uberaba, em 30 

Médium morreu aos 92 anos, no dia em que os brasileiros estavam em festa com o pentacampeonato de futebol

Duas décadas sem Chico Xavier
LEGADO ESPIRITUAL

Da Redação de junho de 2002. Ou seja, hoje é 
a data dos 20 anos da morte do 
médium e filantropo brasileiro.

Chico Xavier escreveu mais 
de 450 livros, que até o ano de 
2010 já haviam vendido mais de 
50 milhões de exemplares. Os 
direitos autorais das obras fo-
ram cedidos para instituições 
de caridade. Também psico-
grafou cerca de dez mil cartas, 
nunca tendo cobrado algo do 

destinatário. Seus empregos 
foram de vendedor, tecelão 
e datilógrafo, tendo vivido 
de forma modesta do salá-

rio que recebia do Ministé-
rio da Agricultura.

Seu legado ultra-
passou as barreiras 
religiosas e hoje ele é 
reconhecido como 
o “maior líder es-
piritual” do Bra-
sil, sendo uma das 

personalidades mais admira-
das e aclamadas no país, res-
saltado principalmente por um 
forte altruísmo.

Em vida, Chico recebeu vá-
rias homenagens e honrarias. 
Em 1981 e 1982 foi indicado ao 
Prêmio Nobel da Paz, tendo seu 
nome conseguido cerca de dois 
milhões de assinaturas no pe-
dido de candidatura; e em 1999, 
o governo de Minas Gerais ins-
tituiu a Comenda da Paz Chico 
Xavier. Dez anos após sua morte, 
em 2012, Chico Xavier foi eleito 
“O Maior Brasileiro de Todos os 
Tempos”, em um concurso ho-
mônimo realizado pelo SBT e 
pela BBC, cujo objetivo foi “ele-
ger aquele que fez mais pela na-
ção, que se destacou pelo seu le-
gado à sociedade”.

Nascido Francisco de Pau-
la Cândido, em homenagem ao 
santo do dia de seu nascimento, 

teve oito irmãos. Era parte de 
uma família de modestas condi-
ções, filho de João Cândido Xa-
vier, um vendedor de bilhetes de 
loteria, e de Maria João de Deus, 
uma lavadeira católica, ambos 
analfabetos. Segundo biógra-
fos, a mediunidade de Xavier te-
ria se manifestado pela primei-
ra vez aos quatro anos de idade.

O médium morreu em de-
corrência de parada cardiorres-
piratória. Conforme relatos de 
amigos e parentes próximos, 
Chico Xavier dizia que iria de-
sencarnar em um dia em que 
os brasileiros estivessem muito 
felizes e em que o país estivesse 
em festa, para assim o desencar-
ne dele não causar tristeza. Na-
quele 30 de junho de 2002, o país 
estava em festa. A Seleção Brasi-
leira de Futebol sagrava-se pen-
tacampeão na Copa do Mun-
do disputada na Coréia e Japão.

Chico dizia que 
iria desencarnar 
em um dia de 
festa para os  
brasileiros

Hugues Jorge
23/6/2022 – Aos 96 anos, em 
Campinas (SP). Considerado uma 
lenda dos esportes de força em 
Campinas. Ele foi pioneiro de vários 
esportes na cidade e possuía cerca 
de 500 medalhas e 300 troféus em 
sua coleção. Praticou em toda a sua vida o boxe, o 
atletismo, remo e fisiculturismo, nesse último foi o 
primeiro campeão de Campinas em 1950.

Foto: Leandro Ferreira

Nilo Neves
23/6/2022 – Aos 79 anos, em Curitiba 
(PR). Ex-lateral-esquerdo foi ídolo 
do Coritiba (PR) e um dos atletas do 
elenco hexacampeão paranaense. 
Vestiu a camisa do time em 386 
partidas, sendo o terceiro com mais 
jogos oficiais. Gaúcho de Porto Alegre, iniciou a 
carreira no Internacional (RS), em 1961.

Foto: Futebol Interior

Andrea Fassina
25/6/2022 – Aos 52 anos, após sofrer 
um infarto. Jornalista era editora e 
apresentadora da TV Justiça. Com 
passagens por São Paulo (SP) e 
Brasília (DF), também trabalhou em 
vários veículos de comunicação, 
como GNT, Rádio CBN, SBT, TV Bandeirantes, 
Record e EBC. Estava na TV Justiça desde 2019 e era 
coordenadora de conteúdo do site Só notícia boa.

Foto: Instagram

Irmã Luísa Dell’Orto
25/6/2022 – Aos 64 anos, em 
Porto Príncipe, no Haiti, vítima 
de latrocínio. Religiosa italiana 
considerada “o anjo das crianças 
de rua”, integrante da Ordem 
das Irmãzinhas do Evangelho de 
Charles de Focauld. Estava em missão no Haiti 
há 20 anos. Era natural de Lomagna, na Província 
de Lecco, na Itália. Nasceu em 27 de junho de 
1957. Foi missionária também em Camarões, onde 
viveu numa floresta entre os pigmeus Baka, e em 
Madagascar.

Foto: Vaticans News

José Santana dos Santos (Mestre
Deca do Cacumbi de Laranjeiras)
26/6/2022 – Aos 86 anos. Figura 
importante da cultura popular no 
município de Laranjeiras (SE) e no 
estado de Sergipe. Ele comandava 
a Associação dos Brincantes 
Cacumbi Mestre Deca. Nasceu em 13 de julho de 
1936, na Fazenda Boa Luz, em Laranjeiras.

Foto: Alese

Mary Mara
26/6/2022 – Aos 61 anos, no Rio St. 
Lawrence, em Nova Iorque, nos 
Estados Unidos, por afogamento. 
Atriz era conhecida por seus 
trabalhos em diversas séries, como 
‘Dexter’ e ‘Criminal Minds’. Nasceu 
em 21 de setembro de 1960.

Foto: Instagram

Yrma Lydya
23/6/2022 – Aos 21 anos, na Cidade 
do México, vítima de feminicídio. 
Cantora mexicana foi morta a tiros 
pelo marido em um restaurante. 
Jesús Hernández Alcocer, de 

Foto: Instagram

79 anos, foi preso por policiais junto com outra 
mulher. Seu primeiro álbum foi ‘God’s Gift’ (2015). 
Em 2017, ela lançou ‘Talking’, quando começou a 
se apresentar na televisão e em shows. Em 2019, 
estreou o álbum ‘Eternamente’.

O encontro de Ida com o poetinha Vinícius de Moraes

Foto: Arquivo Pessoal
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Hospital Metropolitano aplicou a embolização por via venosa no tratamento de Ana Paula da Costa Gomes

Técnica inovadora salva paciente 
malformação arteriovenosa cerebral

Uma ruptura ocasionada 
por Malformações Arteriove-
nosas Cerebrais (MAV), que 
são extremamente raras e têm 
uma elevada taxa de morta-
lidade, trouxe Ana Paula da 
Costa Gomes, de 27 anos, ao 
Hospital Metropolitano Dom 
José Maria Pires, unidade ge-
renciada pela Fundação PB 
Saúde. Ana estava vivendo o 
pós-parto na cidade de Patos, 
no dia 31 de maio, aguardan-
do a saída de sua bebê da UTI, 
e quando o momento do en-
contro finalmente chegou, ela 
teve uma ruptura na MAV e 
foi regulada para o Metropo-
litano, onde recebeu uma téc-
nica pioneira no país, a embo-
lização por via venosa, para 
tratamento da patologia. 

Ana é portadora de uma 
malformação arterioveno-
sa cerebral (MAV), que rom-
peu no período de puerpé-
rio. Segundo o neurocirurgião 
George Mendes, a MAV é um 
defeito na conexão entre va-
sos sanguíneos que causa um 
emaranhado anormal dos va-
sos e leva o sangue a fluir di-
retamente das artérias para 
as veias, quando deveria fluir 
pelos capilares. George afirma 
ainda que a gravidez e o puer-
pério podem, por vezes, cau-
sar um início súbito ou agra-
vamento dos sintomas devido 
a alterações cardiovascula-
res, como aumento do volu-
me sanguíneo e da pressão 
arterial.

Inspirado em salvar vidas, 
George utilizou uma técnica 
inovadora para realizar essa 
operação que requer muito 
tempo de estudo e prática em 
sua especialidade médica. “A 
técnica de embolização por 
via venosa é única no país e 
fomos nós que ajudamos a 
desenvolvê-la. A instituição 
dispõe de métodos cirúrgi-
cos avançados, com a tecnolo-
gia moderna que é necessária 
para realizar esse tipo de pro-
cedimento, dispomos de uma 
hemodinâmica nova, de lâm-
padas azuis na sala e do líqui-
do embólico que é necessário 
para fechar essas malforma-
ções. O desfecho dela nada 
mais é do que um resultado 
do trabalho da equipe”, expli-
cou o médico. 

“Ana Paula chegou en-
tubada e em estado gravís-
simo, tanto por alteração no 
nível de consciência, quanto 
pelo acometimento neuroló-
gico que foi bem extenso. En-
tão ela chegou sedada e ficou 
em um período de vigilância, 
fazendo exames de imagens, 
antes da decisão pela neuror-
radiologia intervencionista, 
feita pelo Dr. George Men-
des”, disse a médica Mayra 
Medeiros, coordenadora da 
UTI Neurológica.

 Raybarbara Nascimen-
to, coordenadora de Enfer-
magem da UTI Neurológi-
ca, foi uma das especialistas 
que acompanhou todo o tra-

n 

Ana estava 
vivendo o 
pós-parto, 
em Patos, 
no dia 31 
de maio, 
aguardando 
a saída de sua 
bebê da UTI, 
e no momento 
do encontro, 
ela teve 
uma ruptura 
na MAV

Após passar 25 dias internada em tratamento, a paciente recebeu alta cercada por um corredor de aplausos

A doação de órgãos de 
uma menina de 12 anos 
ajudou a mudar a vida 
de pelo menos cinco pes-
soas, incluindo dois ado-
lescentes. A doadora esta-
va internada no Hospital 
de Trauma de João Pessoa 
desde o dia 21 de junho, 
quando na última terça-
feira (28) foi confirmada a 
morte encefálica.  

Graças à permissão 

dos pais da garota, foram 
doados fígado rins e cór-
neas. O rim direito foi im-
plantado em um adoles-
cente de 14 anos do estado 
de São Paulo e o rim es-
querdo também foi para 
uma jovem paulista, de 
12 anos. O fígado foi desti-
nado para um homem, de 
73 anos, do estado de Per-
nambuco. Já as córneas fo-
ram retiradas e enviadas 

ao Banco de Olhos para 
análise. 

“Sem essa conscienti-
zação e sensibilização dos 
familiares, seria impossí-
vel estar salvando a vida 
de outras pessoas através 
da doação de órgãos, por 
isso nós somos tão gra-
tos a cada família que diz 
sim e a equipe da Central 
de Transplantes, que não 
mede esforços para a doa-

ção acontecer,” destaca a 
chefe do Núcleo de Ações 
Estratégicas da Central Es-
tadual de Transplantes, 
Rafaela Carvalho. 

Em 2022, a Paraíba já 
registrou a realização de 
145 transplantes, 93 doa-
ções de córneas e 20 doa-
ções de múltiplos órgãos. 
Ainda aguardam na fila 
de espera por um órgão 
499 pessoas.

Menina de 12 anos transforma cinco vidas 
com doação de múltiplos órgãos 

A Paraíba registrou, on-
tem, novos 1.433 novos ca-
sos de contaminação pela Co-
vid-19. Entre eles, 36 pacientes 
desenvolveram quadros mo-
derados ou graves e estão hos-
pitalizados, os demais são ca-
sos leves. O número é o maior 
entre as confirmações do mês 
de junho. Os municípios com 
maior concentração de casos 
são João Pessoa, com 242 ca-
sos; seguida por Cajazeiras, 
que registrou 150 novas con-
taminações; e Campina Gran-
de, que representa 84 pessoas 
positivadas. Além disso, de 
acordo com dados da Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES), 
cinco paraibanos vieram a 
óbito nas últimas 24h, con-
siderando o intervalo entre 

a publicação do boletim diá-
rio entre terça-feira e ontem. 
Foram vítimas três homens e 
duas mulheres, com faixa etá-
ria de 32 a 92 anos. 

Os falecimentos ocorre-
ram com residentes de João 
Pessoa (2), Santa Rita, Guara-
bira e Santa Luzia, com um 
caso cada. Três pacientes pos-
suíam cardiopatia, dois apre-
sentavam hipertensão, diabe-
tes e tabagismo. Outras cinco 
mortes estão em investigação 
pela SES. A Paraíba chegou a 
617.197 casos da doença, sen-
do 10.252 vítimas fatais.

Com o acréscimo de ca-
sos, a Paraíba voltou a regis-
trar 96 pacientes internados 
para o tratamento da doen-
ça na rede pública de saúde. 
A ocupação total de leitos de 
UTI para adultos é de 18% em 
todo Estado. Nas últimas 24h, 

segundo o Centro Estadual 
de Regulação Hospitalar, 11 
pessoas foram internadas em 
unidades de referência.

Na vacinação, a Paraíba 
chegou a 89,05% da popula-
ção a partir de cinco anos va-
cinada com o ciclo primário, 
representando 3.340.527 pes-
soas com o ciclo encerrado, 
sendo 85.854 pessoas que re-
ceberam imunizante de dose 
única. Outras 3.515.957 rece-
beram a primeira dose, re-
presentando 93,73% da popu-
lação, onde 261.284 precisam 
retornar às salas de vacina-
ção para o recebimento da se-
gunda dose. Ainda de acor-
do com dados do painel de 
vacinação, 1.943.889 pessoas 
se vacinaram com a primeira 
dose de reforço, representan-
do 51,82% da população apta, 
e 148.587 receberam a segun-

da dose de reforço, o equiva-
lente a 26,49% da população. 

A SES também registrou 
a aplicação de 54.045 doses 
adicionais. Ontem, o Estado 
chegou a aplicação total de 
9.003.126 doses de imunizan-
tes contra a doença. Até o mo-
mento, a Paraíba recebeu um 
montante de 10.022.615 imu-
nizantes recebidos pelo Go-
verno do Estado.

Fazendo um recorte para 
as doses de reforço na popula-
ção com 18 anos ou mais, o es-
tado contabiliza 1.911.327 do-
ses, o que representa 64,11% 
da população desta faixa etá-
ria. Em relação à segunda 
dose de vacina nas crianças 
com idade entre 5 e 11 anos, 
a Paraíba tem 140.462 doses 
administradas, totalizando 
35,91% da população contem-
plada. 

PB tem 1,5 mil novos casos e cinco óbitos
covid-19

O Incra na Paraíba promo-
veu, na terça-feira (28), uma 
série de eventos nos muni-
cípios de Aparecida e Catolé 
do Rocha, na região do Ser-
tão paraibano, para a entre-
ga de 16 unidades habitacio-
nais – um investimento de R$ 
544 mil – e de 109 títulos pro-
visórios.

As atividades começaram 
pela manhã com uma visi-
ta técnica do superintenden-
te do Incra/PB, Kleyber Nó-
brega, e de representantes 
da Prefeitura de Aparecida 
às dependências do Núcleo 
Municipal de Regularização 
Fundiária do Titula Brasil do 
município. O espaço, que co-
meça a funcionar esta sema-
na na sede da Secretaria de 
Agricultura de Aparecida, vai 
ampliar o alcance dos servi-
ços do Incra e agilizar os pro-
cessos de titulação definitiva 
de áreas da reforma agrária 
e de regularização fundiária.

Ainda na sede do Titula 
Brasil de Aparecida, o supe-
rintendente do Incra/PB se 
reuniu com representantes 
dos assentamentos do mu-
nicípio e entregou Contratos 
de Concessão de Uso (CCUs) 
para 93 famílias do assenta-
mento Acauã – área de refor-
ma agrária criada em 1996 
pelo Incra com cerca de 2.835 
hectares e 111 famílias assen-
tadas. Os documentos trans-
ferem o imóvel rural ao bene-
ficiário da reforma agrária em 
caráter provisório, assegu-

rando o acesso à terra, aos cré-
ditos disponibilizados pelo 
Incra e a outros programas 
do Governo Federal de apoio 
à agricultura familiar.

Também em Aparecida, 
o superintendente anunciou 
que o trabalho de georrefe-
renciamento dos assentamen-
tos Acauã e Angélicas, locali-
zados no município, deve ser 
iniciado em breve, o que vai 
permitir que as famílias as-
sentadas nas duas áreas re-
cebam, nos próximos meses, 
os Títulos de Domínio (TDs), 
como são chamados os do-
cumentos que transferem os 
imóveis rurais aos beneficiá-
rios da reforma agrária em 
caráter definitivo.

Unidades habitacionais
Em Catolé do Rocha, fa-

mílias do assentamento Frei 
Dimas receberam CCUs e 
16 novas casas em alvena-
ria, construídas pela Funda-
ção Miguel Batista (Fumib) 
com recursos do Crédito Ins-
talação na modalidade Habi-
tação, no valor de R$ 34 mil 
por família assentada, tota-
lizando um investimento de 
R$ 544 mil.

O georreferenciamento do 
assentamento encontra-se, se-
gundo o superintendente, em 
fase de conclusão. As 28 famí-
lias de Frei Dimas, assenta-
mento criado pelo Incra em 
2012, com 1,2 mil hectares, de-
vem receber os TDs nos pró-
ximos meses.

Incra faz entrega de casas e 
títulos a famílias assentadas 

no sertão da paraíba
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tamento da paciente. De acor-
do com a enfermeira, durante 
o longo período em que a pa-
ciente permaneceu na UTI – 
21 dias, houve uma força tare-
fa da equipe multiprofissional 
para que Ana Paula reagisse, 
e fosse curada sem muitas se-
quelas.

“Sentimos que foi um mila-
gre, porque Ana saiu do tubo 
antes de 15 dias após a inter-
venção. Quando conseguimos 
acordá-la e tirá-la da ventilação 
mecânica, começou o trabalho 
voltado para a reabilitação. En-
tão as equipes de enfermagem, 
fisioterapia, psicologia, terapia 
ocupacional e nutrição se reu-
niram para criar metas e estra-

tégias que oportunizassem a 
melhor condição de reabilita-
ção e Ana surpreendeu a todos 
nós. Além disso, outro ponto 
fundamental foi em relação à 
família. Tivemos esse cuidado 
de estar apoiando, por toda a 
situação dela, e quando ela foi 
extubada, a gente viu que tudo 
o que fizemos valeu a pena, 
que aquilo era digno do nosso 
trabalho, e isso nos engrande-
ce”, disse Raybarbara.

 Após passar 25 dias inter-
nada em tratamento, a pacien-
te recebeu alta cercada por um 
corredor de aplausos na últi-
ma sexta-feira (24). Para John 
Lenno Andrade, marido de 
Ana, ver sua esposa recupe-

rada, apesar dos riscos envol-
vidos, foi um momento mági-
co. “O sentimento foi o melhor 
possível depois de tantos dias 
internada e com a aflição se 
tudo iria dar certo. O alívio 
e a felicidade tomaram con-
ta de toda a família e amigos. 
O acolhimento do hospital 
foi sempre o melhor possível, 
nos sentimos desde o primei-
ro momento bastante segu-
ros com todo o procedimento 
que Ana iria passar, principal-
mente, pela estrutura que o 
hospital oferece quanto pelos 
profissionais que são altamen-
te qualificados”, afirmou John. 

Para o diretor superinten-
dente da Fundação PB Saú-

de, Daniel Beltrammi, são ca-
sos como o de Ana que fazem 
os profissionais de saúde ter-
minarem seu dia de trabalho 
com o sentimento de realiza-
ção. “Dever cumprido e, aci-
ma de tudo, a satisfação em 
ver que o trabalho realizado 
em conjunto pela nossa equi-
pe salvou a mãe, a esposa e 
a filha de alguém. Trabalhar 
com saúde é trabalhar com a 
vida, com amor e, acima de 
tudo, estar munido dos co-
nhecimentos científicos e téc-
nicos necessários para dar o 
melhor atendimento a cada 
pessoa que é colocada sob a 
nossa responsabilidade”, com-
pletou o superintendente.

Ana Flávia Nóbrega 

ana8flavianobreg@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2022
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 UNIDADE 
MÓVEL DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCANTIL–PB. Abertura 
da sessão pública: 11:00 horas do dia 13 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 11:01 horas 
do dia 13 de Julho de 2022. Referência: 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 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 ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022
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 EQUIPAMENTOS PARA 
APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO DE ALCANTIL–PB. Abertura da sessão 
pública: 14:00 horas do dia 13 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 14:01 horas do dia 13 
de Julho de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas 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 
EXTRATO DE ATA

DE REGISTRO DE PREÇOS
Modalidade: Pregão - Registro de Preços 00011/2022, Processo: 220602PP00011. Órgão 

Gerenciador: Município de Algodão de Jandaíra. Vigência: 12 (Doze) meses. Objeto: Refere-se à 
Registro de preços para a Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de 
construção, para reforma, ampliação e construção de prédios públicos das diversas secretarias do 
Município de Algodão de Jandaíra. Empresa: 1) MARTINS ALVES DA SILVA 01350831417 CNPJ: 
21.980.031/0001-26; Valor Global: R$ 1.005.035,56.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS NO MUNICÍPIO DE ALGODÃO DE JANDAÍRA. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Mu-
nicípio de Algodão de Jandaíra: 02.090–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02090.10.301.2006.1015 
– AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INS-
TALACOES FONTE DE RECURSOS: 500, 631. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Algodão de Jandaíra e: CT Nº 00092/2022 
- 22.06.22 - AJCL CONSTRUCOES EIRELI - R$ 251.970,97.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
RESULTADO FASE PROPOSTA

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

urbana e rural do município de Araruna/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo 
valor total da contratação: AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA - Valor: R$ 601.804,89. 
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 Comis-
são Permanente de Licitação, Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 29 de junho de 2022
CARLOS ANTÔNIO DE MACEDO FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2022, que objetiva: Construção da 
Creche 1ª Infância do tipo B na cidade de Araruna/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento lici-
tatório e ADJUDICO o seu objeto a: PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP - R$ 1.018.187,99. 
Fica desde já o licitante vencedor convocado para assinatura para o respectivo dentro do prazo legal.

Araruna - PB, 29 de junho de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 0018/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ES-

PECIALIZADA NO CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS, ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS 
E PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE PLATAFORMA+BRASIL, SIMEC, SISMOB E GOVERNO 
DO ESTADO E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNÍCIPIO JUNTO AO CAUC, 
PLATAFORMA+BRASIL, SIAFI/CANDIN.

Vencedor: - IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA, CNPJ N°. 10.954.450/0001-77, com o valor 
de R$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil), vencendo no seguinte lote: 1;

VALOR GLOBAL com o R$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil).
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO: “A Pregoeira de Licitações da Prefeitura Municipal de Boa Ven-

tura, usando das atribuições que lhes são conferidas, após a análise das propostas e condições 
apresentadas pelos licitantes no certame do Pregão Presencial n° 0018/2022, resolve ADJUDICAR 
o objeto do processo licitatório das empresas acima mencionadas, por apresentar o Menor Preços, 
conforme classificação constante da Ata de Abertura e Julgamento”.

DATA DA ADJUDICAÇÃO: 10/06/2022
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PREGOEIRA OFICIAL/PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 0-0018/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0064/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ES-
PECIALIZADA NO CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS, ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS 
E PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE PLATAFORMA+BRASIL, SIMEC, SISMOB E GOVERNO 
DO ESTADO E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNÍCIPIO JUNTO AO CAUC, 
PLATAFORMA+BRASIL, SIAFI/CANDIN.

Vencedores: 
- IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA CNPJ N°. 10.954.450/0001-77 com o valor de R$ 36.000,00 

(Trinta e Seis Mil), vencendo nos seguintes lote 1;
, perfazendo o Valor Global de R$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil
Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 

da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado o licitante vencedor para a assinatura do 
termo de contrato, nos termos do art. 64, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Boa Ventura-PB, 13 de Junho de 2022.
TALITA LOPES ARRUDA
Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N° 0018/2022
CONTRATO N° 0070/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ES-
PECIALIZADA NO CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS, ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS 
E PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE PLATAFORMA+BRASIL, SIMEC, SISMOB E GOVERNO 
DO ESTADO E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNÍCIPIO JUNTO AO CAUC, 
PLATAFORMA+BRASIL, SIAFI/CANDIN.

Vencedor: - IRAMILTON SÁTIRO NÓBREGA, CNPJ N°. 10.954.450/0001-77 com o valor de 
R$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil), vencendo nos seguintes lotes: 1; VALOR GLOBAL com o R$ 
36.000,00 (Trinta e Seis Mil

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses 
DATA DA ASSINATURA: 17 de Junho de 2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00057/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS 
PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 13 de Julho de 2022. Início 
da fase de lances: 09:15 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 subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; 
Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/
portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 29 de Junho de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, às 08:00 
horas do dia 13 de Julho de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE QUENTINHAS, LANCHES E COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSI-
DADES DA PREFEITURA DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS – PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 001A/09; 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) 35581050. E-
-mail: cplpmcindios@gmail.com. Edital: http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Cachoeira dos Indios - PB, 29 de Junho de 2022
ALBERTO DE ABREU PESSOA CPF: 768.874.054–15

Pregoeiro Oficial

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00004/2022, para o dia 05 de 

Julho de 2022 às 14:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Barão do Rio Branco, 
S/N - Centro - Cajazeiras - PB. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (083) 35314814. E-mail: amesaudecz@gmail.com. 

Cajazeiras - PB, 29 de Junho de 2022
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00058/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaocabe-
delo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 
COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA INSULFILME PRETO GRAFITE G5 RESIDENCIAL EM POR-
TAS E JANELAS DE VIDRO DAS UNIDADES QUE COMPÕEM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE 
CABEDELO PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 
14 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 14 de Julho de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 29 de Junho de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00074/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita 
à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de Empresa 
para aquisição de equipamentos de Condicionador de Ar e Eletrodomésticos, para implantação da 
Unidade de Recepção e Distribuição de Produtos do Pescado no Renascer III. Abertura da sessão 
pública: 09:00 horas do dia 12 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 09:15 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 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaoca-
bedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.
br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 29 de Junho de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00059/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licita-
caocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 15 de Julho de 2022. Início da fase de 
lances: 09:15 horas do dia 15 de Julho de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto 
Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-
-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 29 de Junho de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00060/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR 
112,5 KVA E CABOS ELÉTRICOS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER 
ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE DIZ RESPEITO AO 
ABASTECIMENTO ELÉTRICO DOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A SESCAB, IMUNIZAÇÃO E 
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA DO MUNICÍPIO DE CABEDELO. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 18 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do 
dia 18 de Julho de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 
as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.
licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.
pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 29 de Junho de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00063/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita 
à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: O PRESENTE TERMO DE 
REFERÊNCIA TEM COMO OBJETO COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE 
CARRO PIPA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DURANTE O DECORRER DO ANO DE 2022. Abertura da sessão pública: 11:00 horas do dia 13 
de Julho de 2022. Início da fase de lances: 11:15 horas do dia 13 de Julho de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 29 de Junho de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2022, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO SEGUIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADA A 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA 
PAULO, CONSTRUÇÃO DE TRÊS SALAS DE AULAS, UMA COZINHA E UMA DISPENÇA, LOCA-
LIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CASSEREGUE/PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Fracassada, por excepcional interesse público, observado o 
parecer da Assessoria Jurídica.

Casserengue - PB, 09 de Junho de 2022.
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
MODALIDADE: Tomada de Preços nº 00001/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

DO SEGUIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO, CONSTRUÇÃO DE TRÊS 
SALAS DE AULAS, UMA COZINHA E UMA DISPENÇA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO 
MUNICIPIO DE CASSEREGUE/PB. ABERTURA: 25/02/2022 as 09:00 horas. JUSTIFICATIVA: 
Licitação Fracassada/Revogada, por excepcional interesse público, observado o parecer da As-
sessoria Jurídica DATA: 10/06/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2022
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 
AD00002/2022, que objetiva: prestação dos serviços de locação de estrutura para os eventos em 
comemoração as festividades Juninas a serem realizdas na cidade, como também outros eventos 
que acontecerão no segundo semestre no Município de Damião–PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento em favor de: EDUARDO DA SILVA BARBOSA ME - R$ 122.175,00.

Damião - PB, 16 de Junho de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: prestação dos serviços de locação de estrutura para os eventos em comemoração as 
festividades Juninas a serem realizdas na cidade, como também outros eventos que acontecerão 
no segundo semestre no Município de Damião–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro 
de Preços nº AD00002/2022 - Ata de Registro de Preços nº 007/2021, decorrente do processo 
licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2021, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AROEIRAS. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião:05.00 – SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA, 13.392.2007.2030–. ELEMENTO DE DESPESA:3.3.90.39.01 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00097/2022 - 17.06.22 
- EDUARDO DA SILVA BARBOSA ME - R$ 122.175,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00028/2022
Aos 21 dias do mês de Junho de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Esperança, Estado da Paraíba, localizada na Rua Antenor Navarro - Lírio 
Verde - Esperança - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de 
Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 10024, de 28 de Outubro de 2019; Decreto Municipal nº 
1.907, de 15 de Maio de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrô-
nico nº 00028/2022 que objetiva o registro de preços para: Aquisição parcelada de medicamentos 
destinados ao Hospital Municipal, Farmácia Básica, SAMU e fisioterapia deste município; resolve 
registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ESPERANÇA - CNPJ nº 08.993.909/0001-08.

VENCEDOR: A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

CNPJ: 02.977.362/0001-62

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1 ACEBROFILINA 10 MG/ ML – 
XAROPE ADULTO

NOVA 
QUIMICA FRASCO 650 5,29 3.438,50

2 ACEBROFILINA 5 MG/ ML – 
XAROPE INFANTIL

PRATI 
DONADUZZI FRASCO 650 3,57 2.320,50

3 ACETILCISTEÍNA 20 MG/ ML – XARO-
PE INFANTIL GEOLAB FRASCO 650 5,69 3.698,50

6 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG 
COMPRIMIDO

BRASTERÁ-
PICA

COMPRI-
MIDO 185500 0,04 7.420,00

8
ÁCIDO ASCÓRBICO 200MG/ML SO-
LUÇÃO ORAL GOTAS 
FRASCO COM 20ML

NATULAB FRASCO 7000 1,22 8.540,00

12 ADENOSINA 3 MG/ML AMPOLAS 
com 2 ML HIPOLABOR UNIDADE 1000 10,49 10.490,00

14 ALBENDAZOL 400MG 
COMPRIMIDO MASTIGAVEIS

PRATI 
DONADUZZI

COMPRI-
MIDO 1000 0,34 340,00

15
ALBENDAZOL 40MG/ML 
SUSPENÇÃO ORAL FRASCO COM 
10ML

PRATI 
DONADUZZI FRASCO 1000 1,22 1.220,00

17 AMBROXOL, CLORIDRATO 15 MG / 5 
ML – XAROPE INFANTIL FARMACE UNIDADE 670 1,99 1.333,30

18 AMBROXOL, CLORIDRATO 30 MG / 5 
ML – XAROPE ADULTO FARMACE UNIDADE 670 2,19 1.467,30

22 AMIODARONA, CLORIDRATO 200 
MG –COMPRIMIDO GEOLAB UNIDADE 500 0,41 205,00

23 AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/
ML AMPOLAS COM 3ML HIPOLABOR UNIDADE 600 2,07 1.242,00

24 AMOXICILINA 250 MG/ 5ML PÓ PARA 
SUSPENSÃO ORAL

PRATI 
DONADUZZI UNIDADE 850 3,38 2.873,00

25 AMOXICILINA 500 MG –
CAPSULASS

PRATI 
DONADUZZI UNIDADE 11000 0,18 1.980,00

26
AMOXICIL INA+CLAVULANATO 
400+57MG/5ML SUSPENSÃO ORAL 
FRASCO C/ 70ML

PRATI 
DONADUZZI FRASCO 1400 10,65 14.910,00

27 AMOXICIL INA+CLAVULANATO 
875+125MG COMPRIMIDO

EUROFAR-
MA

COMPRI-
MIDO 3000 2,46 7.380,00

33 ATENOLOL 25 MG – 
COMPRIMIDOS SANDOZ COMPRI-

MIDO 31800 0,04 1.272,00

34 ATENOLOL 50 MG – 
COMPRIMIDOS

PRATI 
DONADUZZI

COMPRI-
MIDO 26800 0,07 1.876,00

35 ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML 
AMPOLA COM 1ML HIPOLABOR AMPOLA 4050 0,63 2.551,50

36
AZITROMICINA 200 MG/5 ML 
(600 MG) – PÓ PARA 
SUSPENSÃO ORAL

PHARLAB FRASCO 10250 5,40 55.350,00

37 AZITROMICINA 500 MG – 
COMPRIMIDO PHARLAB COMPRI-

MIDO 33000 0,79 26.070,00

39 BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% – 
AMPOLAS COM 10ML SAMTEC AMPOLA 1000 0,71 710,00

40 BIPERIDENO INJETAVEL 5MG / ML CRISTALIA AMPOLA 100 2,48 248,00

42 BROMOPRIDA 5MG/ML AMPOLA 
COM 2ML FRESENIUS FRASCO 1500 1,96 2.940,00

44
BROMOPRIDA 4 MG/ML – 
SOLUÇÃO ORAL – GOTAS. FRASCO 
DE 20ML.

PHARLAB FRASCO 680 1,21 822,80

45 BUPIVACAÍNA, CLORIDRATO 0,5% 
– AMPOLA HIPOLABOR AMPOLA 200 5,04 1.008,00

46
BUPIVACAÍNA, CLORIDRATO + GLI-
COSE 5 MG+80 MG/ML AMPOLA 
COM 4 ML

HIPOLABOR AMPOLA 1200 4,06 4.872,00

49 CAPTOPRIL 50 MG – 
COMPRIMIDO

PRATI 
DONADUZZI

COMPRI-
MIDO 64500 0,06 3.870,00

50 CARVEDILOL 3.125 MG – 
COMPRIMIDO EMS COMPRI-

MIDO 300 0,10 30,00

52 CARVEDILOL 12,5 MG – 
COMPRIMIDO

NOVA 
QUIMICA

COMPRI-
MIDO 400 0,13 52,00

57 CEFAZOLINA 1 G FRASCO 
AMPOLA BLAU AMPOLA 1000 5,49 5.490,00

62 CETOCONAZOL 200MG 
COMPRIMIDO

PRATI 
DONADUZZI

COMPRI-
MIDO 500 0,28 140,00

63 CIMETIDINA 150MG/ML AMPOLA 
COM 2ML

HYPOFAR-
MA AMPOLA 3000 1,07 3.210,00

66 CIPROFLOXACINO 400 MG/200 
ML – FRASCO FRESENIUS AMPOLA 3700 39,99 147.963,00

69 CLOPIDOGREL 75MG 
COMPRIMIDOS

NOVA QUI-
MICA

COMPRI-
MIDO 3700 0,39 1.443,00

70 CLORETO DE POTÁSSIO 19,1 % 
AMPOLAS COM 10ML SAMTEC AMPOLA 1400 0,51 714,00

72 CLORETO DE SÓDIO 0,9% 
AMPOLAS COM 10ML FARMACE AMPOLA 400 0,45 180,00

73 CLORETO DE SÓDIO 20% 
AMPOLAS COM 10ML FARMACE AMPOLA 1400 0,48 672,00

77 COLAGENASE 0,6 UI/G – 
POMADA 30G CRISTALIA BISNAGA 200 12,69 2.538,00

78
COLAGENASE + CLORANFENICOL 
0,6 U/G+0,01G/G – 
POMADA 30G

CRISTALIA BISNAGA 900 10,79 9.711,00

79 COMPLEXO B (POLIVITAMÍNICO) 
AMPOLA 2ML

HYPOFAR-
MA AMPOLA 13200 2,44 32.208,00

80 DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML AMPO-
LAS COM 2ML

UNI??O 
QUIMICA AMPOLA 800 2,45 1.960,00

81 DEXAMETASONA 0,1 MG/ML – ELIXIR FARMACE FRASCO 800 2,39 1.912,00

85

DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 
0,4 MG/ML + BETAMETASONA 0,5MG/
ML – SOLUÇÃO ORAL FRASCO 
COM 120ML XAROPE ADULTO/
PEDIÁTRICO

PRATI 
DONADUZZI FRASCO 3600 3,04 10.944,00

86
DEXCLORFENIRAMINA, 
MALEATO 2 MG/5ML – SOLUÇÃO 
ORAL 100ML

HIPOLABOR FRASCO 250 1,99 497,50

87 DEXTROCETAMINA, 
CLORIDRATO 50MG/ML INJ * CRISTALIA AMPOLA 100 16,70 1.670,00

90 DIAZEPAM 10MG COMP SANTISA AMPOLA 1100 0,08 88,00

91 DIAZEPAM 10MG SOLUÇAO INJE-
TAVEL 2 ML SANTISA UNIDADE 2000 0,70 1.400,00

93 DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG 
– COMPRIMIDO GEOLAB UNIDADE 2500 0,08 200,00

94 DICLOFENACO SÓDICO 50MG COM-
PRIMIDOS GEOLAB UNIDADE 1000 0,07 70,00

95 DICLOFENACO SÓDICO 75MG/ML 
INJ AMPOLAS COM 3ML FARMACE UNIDADE 12750 1,09 13.897,50

97
DIMENIDRINATO 3MG/ML + PIRIDO-
XINA 5MG/ML + GLICOSE 100MG/
ML + FRUTOSE 100MG/ML AMPOLA

UNI??O 
QUIMICA UNIDADE 1700 2,99 5.083,00

99 DIPIRONA SÓDICA 500 MG – COM-
PRIMIDO

G R E -
ENPHARMA UNIDADE 66000 0,12 7.920,00

101 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML – SO-
LUÇÃO ORAL– gotas 10ML FARMACE UNIDADE 6500 1,02 6.630,00

102 DIPIRONA MONOIDRATADA 1G 
COMPRIMIDO

NEO 
QUIMICA

COMPRI-
MIDO 30000 0,70 21.000,00

104 DOPAMINA, CLORIDRATO 5 MG/ML 
AMPOLAS COM 10 ML CRISTALIA AMPOLA 1150 3,23 3.714,50

105 EFEDRINA, SULFATO 50 MG/ML
AMPOLAS COM 1ML HIPOLABOR AMPOLA 4000 5,21 20.840,00

108 ENALAPRIL,MALEATO 20MG 
COMPRIMIDOS

M E D Q U I -
MICA

COMPRI-
MIDO 35000 0,07 2.450,00

113 ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 
20 MG/ML – AMPOLA 1ML FARMACE AMPOLA 3000 1,39 4.170,00

114

ESCOPOLAMINA, 
BUTILBROMETO+DIPIRONA 
MONOIDRATADA 4+500 MG/ML AM-
POLA COM 5ML

HIPOLABOR AMPOLA 13500 2,37 31.995,00

115
ESCOPOLAMINA, 
BUTILBROMETO+DIPIRONA SÓDICA 
10+250MG COMPRIMIDO

PHARLAB COMPRI-
MIDO 10000 0,37 3.700,00

117 ESPIRONOLACTONA 25 MG – 
COMPRIMIDO EMS COMPRI-

MIDO 30750 0,18 5.535,00

120 FENITOINA SODICA 50MG/ML AMPO-
LA COM 5 ML TEUTO AMPOLA 1000 2,54 2.540,00

121 FENOBARBITAL SODICA 200MG/ML 
AMPOLAS COM 2ML TEUTO AMPOLA 750 1,44 1.080,00

123 FENTANILA CITRATO 0,05MG/ML 
AMPOLA COM 10ML FRESENIUS AMPOLA 1500 5,31 7.965,00

125 FOSFATO DE CLINDAMICINA 150MG/
ML INJETAVEL COM 4 ML

HYPOFAR-
MA AMPOLA 600 4,54 2.724,00

126
F O S F A T O  M O N O B Á S I C O 
160MG+FOSFATO DE SÓDIO 
DIBÁSICO 60MG

NATULAB UNIDADE 600 5,44 3.264,00

127 FUROSEMIDA 10 MG/ML 
AMPOLA COM 2ML SANTISA AMPOLA 8200 1,29 10.578,00

129 FLUCONAZOL 150 MG CAPSULAS M E D Q U I -
MICA

C A P S U -
LAS 2000 0,60 1.200,00

130 GENTAMICINA, SULFATO 40 MG/ 
1ML – AMPOLAS COM 1 ML FRESENIUS AMPOLA 400 1,39 556,00

131 GENTAMICINA, SULFATO 80 MG/2ML 
– AMPOLAS COM 2 ML FRESENIUS AMPOLA 600 1,48 888,00

133 GLICONATO DE CÁLCIO 10% – AM-
POLAS COM 10 ML

HALEX 
ISTAR AMPOLA 600 2,03 1.218,00

134 GLICOSE 50% – AMPOLA COM 10ML FARMACE AMPOLA 5300 0,53 2.809,00

137
HEPARINA SÓDICA 5.000UI 0,25ML 
SUBCUTANEA – AMPOLA COM 
0,25ML

HIPOLABOR AMPOLA 2500 8,29 20.725,00

138 HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20 MG/
ML AMPOLAS COM 1 ML CRISTALIA AMPOLA 800 6,04 4.832,00

140
HIDROCORTISONA, SUCCINATO 
SÓDICO 100 MG PÓ PARA 
SOLUÇÃO INJETÁVEL

BLAU AMPOLA 6000 2,47 14.820,00

142 HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 6% – SUS-
PENSÃO ORAL FRASCO COM 100ML NATULAB FRASCO 750 2,12 1.590,00

143
IBUPROFENO 50 MG/ML – 
SUSPENSÃO ORAL GOTAS
FRASCO COM 30ML

NATULAB FRASCO 1350 1,69 2.281,50

144 IBUPROFENO 600MG 
COMPRIMIDO MULTILAB COMPRI-

MIDO 20700 0,16 3.312,00

145 IBUPROFENO 300MG 
COMPRIMIDO MULTILAB COMPRI-

MIDO 20000 0,12 2.400,00

146 IPRATRÓPIO BROMETO 0,25 MG/
ML – SOLUÇÃO INALATORIA HIPOLABOR FRASCO 1760 0,90 1.584,00

150 LACTULOSE 667 MG/ML LIQUIDA 
COM 120ML NUTRIEX FRASCO 300 5,99 1.797,00

151
LEVOFLOXACINO 5MG/ML 
SOLUÇAO INJETAVEL 
ENVELOPE BOLSA COM 100ML

CRISTALIA AMPOLA 2100 22,10 46.410,00

153 LIDOCAÍNA SPRAY 100 MG/ML CRISTALIA FRASCO 30 53,02 1.590,60

161 LORATADINA 1 MG/ML – XAROPE PRATI 
DONADUZZI FRASCO 3330 3,15 10.489,50

162 LORATADINA 10 MG – COMPRIMIDO VITAMEDIC COMPRI-
MIDO 11200 0,11 1.232,00

164 MANITOL– SOLUÇÃO HIPERTÕNICA 
20% AMPOLA C/ 250ML FRESENIUS AMPOLA 80 7,14 571,20

165 MEBENDAZOL 100MG 
COMPRIMIDO BELFAR COMPRI-

MIDO 1000 0,25 250,00

166 MEBENDAZOL 20MG SUSPENSÃO 
ORAL FRASCO C/ 30ML NATULAB FRASCO 300 1,42 426,00

169
METILPREDNISOLONA 
SUCCINATO 125MG FRASCO AMPO-
LA + DILUENTE

BLAU AMPOLA 300 7,70 2.310,00

174 METILERGOMETRINA, MALEATO 0,2 
MG/ML, AMPOLA com 1 ML

UNI??O 
QUIMICA AMPOLA 1500 2,36 3.540,00

176 METRONIDAZOL 250 MG 
COMPRIMIDO

PRATI 
DONADUZZI

COMPRI-
MIDO 10500 0,17 1.785,00

178
METRONIDAZOL(BENZOILMETRONI
DAZOL)40MG/ML SUSPENÇÃO ORAL 
FRASCO C/120 ML

BELFAR FRASCO 100 6,29 629,00

179
METRONIDAZOL 100MG/G CREME 
VAGINAL BISNAGA C/50G + APLI-
CADOR

HIPOLABOR BISNAGA 1000 6,11 6.110,00

182 MORFINA SULFATO 10MG/ML AM-
POLA HIPOLABOR AMPOLA 1600 2,39 3.824,00

183
MICONAZOL,NITRATO 20MG/G CRE-
ME VAGINAL BISNAGA C/80G + 
APLICADOR

PRATI 
DONADUZZI BISNAGA 2000 6,99 13.980,00

184
NEOMICINA, SULFATO + 
BACITRACINA ZÍNCICA 5 MG/G+250 
UI/G – POMADA

PRATI 
DONADUZZI BISNAGA 6500 1,87 12.155,00

187 NIMESULIDA 100 MG 
COMPRIMIDO GLOBO COMPRI-

MIDO 62000 0,09 5.580,00

188
NIMESULIDA 50 MG/ML – 
SUSPENSÃO ORAL– GOTAS. 
FRASCO de 20ml

CIMED FRASCO 900 2,10 1.890,00

189 NISTATINA 100.000 UI/ML – 
SUSPENSÃO ORAL

PRATI DO-
NADUZZI FRASCO 750 3,52 2.640,00

190 NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGI-
NAL BISNAGA C/ 60G+ APLICADOR

GREEN
PHARMA BISNAGA 2400 3,89 9.336,00

193 NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 
2 MG/ML – AMPOLA

HY
POFARMA AMPOLA 1750 4,49 7.857,50

195
OCITOCINA 5 UI/ML AMPOLA 1 ML 
(CONSERVAR EM 
TEMPERATURA AMBIENTE)

UNI??O 
QUIMICA AMPOLA 1250 1,97 2.462,50

196 ÓLEO MINERAL 100% FARMAX FRASCO 350 2,74 959,00

197 OMEPRAZOL 20 MG – CÁPSULA CIFARMA C A P S U -
LAS 241500 0,10 24.150,00

198 OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG PÓ 
INJETÁVEL AMPOLA BLAU AMPOLA 7150 11,99 85.728,50

199 ONDASENTRONA, CLORIDRATO 2 
MG/ML AMPOLAS COM 2ML

HY
POFARMA AMPOLA 13300 4,09 54.397,00

201
PARACETAMOL 200 MG/ML – 
SOLUÇÃO ORAL– GOTAS 
FRASCO COM 10ML

FARMACE FRASCO 1250 1,05 1.312,50

202 PARACETAMOL 500 MG – 
COMPRIMIDO

PRATI 
DONADUZZI UNIDADE 3000 0,09 270,00

203 PARACETAMOL 750MG – 
COMPRIMIDO

M E D Q U I -
MICA

COMPRI-
MIDO 10000 0,13 1.300,00
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204 PERMETRINA 5% LOÇÃO 
CREMOSA FRASCO C/60ML NATIVITA FRASCO 2000 3,30 6.600,00

208 PREDNISOLONA, FOSFATO 
SÓDICO 3 MG/ML – SOLUÇÃO ORAL

PRATI 
DONADUZZI FRASCO 4400 4,16 18.304,00

212 PROMETAZINA 25 MG – 
COMPRIMIDO TEUTO COMPRI-

MIDO 60800 0,15 9.120,00

213 PROPOFOL 10MG/ML 20ML NUTRIEX AMPOLA 150 9,80 1.470,00

218 SEVOFLURANO 100ML 
SOLUÇÃO INALATORIA 100ML CRISTALIA AMPOLA 50 191,99 9.599,50

219 SECNIDAZOL 1G COMPRIMIDO GLOBO COMPRI-
MIDO 2000 1,70 3.400,00

220
SIMETICONA 75 MG/ML – 
EMULSÃO ORAL– GOTAS 
FRASCO COM 10ML

HIPOLABOR FRASCO 4900 1,45 7.105,00

222 SINVASTATINA 40 MG – 
COMPRIMIDO

NOVA 
QUIMICA

COMPRI-
MIDO 100000 0,15 15.000,00

223 SORO FISIOLOGICO 9% –
SISTEMA FECHADO – 100ML EQUIPLEX AMPOLA 2830 3,99 11.291,70

225 SORO FISIOLOGICO 9%–
SISTEMA FECHADO – 500ML FRESENIUS AMPOLA 37000 4,99 184.630,00

226 SORO GLICOFISIOLOGICO
 500ML FRESENIUS AMPOLA 4000 4,99 19.960,00

227 SORO GLICOSADO 5% 250 ML FRESENIUS AMPOLA 4300 4,94 21.242,00

229 SORO RINGER LACTATO 500ML FRESENIUS AMPOLA 19000 5,65 107.350,00

230 SORO PARA REIDRATAÇÃO ORAL 
PACOTE COM 27,9 G NATULAB SACHÊ 12200 0,70 8.540,00

231 SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G 
– POTE 400G NATIVITA POTE 200 38,13 7.626,00

232 SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G 
CREME – BISNAGA COM 30G NATIVITA BISNAGA 1550 4,16 6.448,00

234 SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 
400 MG+80 MG – COMPRIMIDO

PRATI 
DONADUZZI

COMPRI-
MIDO 10300 0,22 2.266,00

238 SUXAMETÔNIO, CLORETO 100 MG 
PÓ INJETÁVEL FRASCO–AMPOLA BLAU AMPOLA 400 14,00 5.600,00

TOTAL 1.357.376,90

VENCEDOR: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 31.187.918/0001-15

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

5 ACICLOVIR 200MG 
COMPRIMIDO PHARLAB COMPRIMIDO 5000 0,16 800,00

16 ALENDRONATO 70MG 
COMPRIMIDO DELTA COMPRIMIDO 2000 0,30 600,00

82 DEXAMETASONA, ACETATO 
1 MG/G – CREME

G R E E N 
PHARMA BISNAGA 1600 1,00 1.600,00

92 DICLOFENACO POTÁSSICO 
75 MG/3ML AMPOLAS COM 3ML TEUTO UNIDADE 8250 1,20 9.900,00

TOTAL 12.900,00

VENCEDOR: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA

CNPJ: 08.674.752/0001-40

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

10 ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO NATULAB COMPRIMIDO 60250 0,05 3.012,50

29 AMPICILINA SÓDICA 1G PÓ PARA 
SOLUÇAO INJETÁVEL BLAU AMPOLA 300 3,13 939,00

107 ENALAPRIL,MALEATO 5MG COM-
PRIMIDOS BELFAR COMPRIMIDO 30000 0,06 1.800,00

119 ETOMIDATO 2MG/ML AMPOLA 10ML BLAU AMPOLA 800 15,17 12.136,00

148 ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG – 
COMPRIMIDO SUB LINGUAL EMS COMPRIMIDO 2600 0,29 754,00

159 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G 
– GELÉIA PHARLAB BISNAGA 1680 2,42 4.065,60

172 METILDOPA 250 MG – COMPRIMIDO EMS COMPRIMIDO 6200 0,40 2.480,00

173 METILDOPA 500 MG – COMPRIMIDO EMS COMPRIMIDO 6200 0,83 5.146,00

214 PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 
MG – COMPRIMIDO

O S O R I O 
D E  M O -
RAES

COMPRIMIDO 31000 0,04 1.240,00

233 SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 
40+8 MG/ML – SUSPENSÃO ORAL EMS FRASCO 2060 3,87 7.972,20

242 TERBUTALINA, SULFATO 0,5 MG/
ML – AMPOLA COM 1ML

G R E -
ENPHAR-
MA

AMPOLA 2500 1,47 3.675,00

246 VITAMINA –A +VIT –D +OXIDO DE 
ZINCO POMADA P/ ASSADURAS 30 G NATIVITA AMPOLA 350 2,87 1.004,50

TOTAL 44.224,80

VENCEDOR: DROGAFONTE LTDA

CNPJ: 08.778.201/0001-26

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

31 ANLODIPINO, BESILATO 
10 MG COMPRIMIDO CIMED(SP) COMPRIMIDO 36800 0,07 2.576,00

32 ANLODIPINO, BESILATO 
5 MG COMPRIMIDO GEOLAB–GO(GO) COMPRIMIDO 61800 0,03 1.854,00

41 BISACORDIL 5MG 
COMPRIMIDO UNI??O QUÍMI(DF) COMPRIMIDO 500 0,18 90,00

47
BUPIVACAINA, CLORIDRA-
TO + EPINEFRINA, BITAR-
TARATO 5 + 0,0091 MG/ML

UNI??O QUÍMI(DF) AMPOLA 200 17,50 3.500,00

74
CLORIDRATO DE CETAMI-
NA 50MG/ML – AMPOLAS 
COM 10 ML

CRISTALIA–S(SP) AMPOLA 100 80,00 8.000,00

89 DIAZEPAM 5MG COMP UNIAO QUIMI(DF) COMPRIMIDO 900 0,07 63,00

111 EPINEFRINA 1 MG/ML 
CAIXA AMPOLAS COM 1ML HIPOLABOR–M(MG) AMPOLA 6700 1,27 8.509,00

118
ETILEFRINA, CLORIDRATO 
10MG/ML AMPOLA COM 
1 ML

UNIAO QUIMI(DF) AMPOLA 2500 1,31 3.275,00

124 FLUMAZENIL 0,5MG/ML 
AMPOLAS COM 5ML UNIAO QUIMI(DF) AMPOLA 380 8,76 3.328,80

135 HALOPERIDOL 5MG /ML 
AMPOLA COM 1ML UNIAO QUIMI(DF) AMPOLA 1000 2,02 2.020,00

139 HIDROCLOROTIAZIDA 
25 MG – COMPRIMIDO MEDQUIMICA–(MG) COMPRIMIDO 201800 0,03 6.054,00

168
METILPREDNISOLONA 
SUCCINATO 40MG FRAS-
CO AMPOLA + DILUENTE

UNIAO QUIMI(DF) AMPOLA 300 15,30 4.590,00

180 MIDAZOLAM 5MG/ML 
AMPOLA UNIAO QUIMI(DF) AMPOLA 2300 1,93 4.439,00

181 MORFINA SULFATO 0,2MG/
ML AMPOLA CRISTALIA–S(SP) AMPOLA 1450 5,80 8.410,00

206 PETIDINA AMPOLA 2ML UNIAO QUIMI(DF) AMPOLA 150 3,36 504,00

221 SINVASTATINA 20 MG – 
COMPRIMIDO SANDOZ(SP) COMPRIMIDO 180700 0,08 14.456,00

241
TENOXICAM 40 MG – PÓ 
INJETÁVEL FRASCO–
AMPOLA

UNIAO QUIMI(DF) AMPOLA 8500 9,50 80.750,00

244
TRAMADOL CLORIDRA-
TO 100MG/2ML AMPOLA 
COM 2ML

UNIAO QUIMI(DF) AMPOLA 4500 1,38 6.210,00

TOTAL 158.628,80

VENCEDOR: EMPRESA CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI

CNPJ: 12.418.191/0001-95

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

116

ESCOPOLAMINA, 
BUTILBROMETO+DIPIRONA 
SÓDICA 607+333,4MG/ML 
SOLUÇÃO ORAL GOTAS 
FRASCO COM 20ML

BELSPAN/BELFAR FRASCO 500 5,99 2.995,00

149 IVERMECTINA 6MG COM-
PRIMIDO

GEN??RICO/
VITAMEDIC COMPRIMIDO 5000 0,49 2.450,00

TOTAL 5.445,00

VENCEDOR: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI

CNPJ: 04.162.170/0001-23

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

239

SUPLEMENTO VITAMINICO COMPOS-
TO DE VITAMINA D2.00UI,VITAMINA C 
500MG,VITAMINA E100MG,SELÊNIO 
319MG,ZINCO 29,59MG COMPRI-
MIDO

MED. MA-
NIPULADO COMPRIMIDO 30000 1,00 30.000,00

TOTAL 30.000,00

VENCEDOR: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

CNPJ: 94.389.400/0001-84

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

48 CAPTOPRIL 25 MG – 
COMPRIMIDO

PRATI DONADU-
ZZI & CIA LTDA COMPRIMIDO 304500 0,03 9.135,00

64 CIPROFLOXACINO 500MG 
COMPRIMIDO

PRATI DONADU-
ZZI & CIA LTDA COMPRIMIDO 16000 0,20 3.200,00

128 FUROSEMIDA 40MG 
COMPRIMIDO

PRATI DONADU-
ZZI & CIA LTDA COMPRIMIDO 61200 0,06 3.672,00

163 LOSARTANA 50MG 
COMPRIMIDO

PRATI DONADU-
ZZI & CIA LTDA COMPRIMIDO 245200 0,07 17.164,00

170 METFORMINA, CLORIDRATO 
500 MG – COMPRIMIDO

PRATI DONADU-
ZZI & CIA LTDA COMPRIMIDO 41000 0,10 4.100,00

171 METFORMINA, CLORIDRATO 
850 MG – COMPRIMIDO

PRATI DONADU-
ZZI & CIA LTDA COMPRIMIDO 241500 0,10 24.150,00

TOTAL 61.421,00

VENCEDOR: MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 41.778.326/0001-21

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

71 CLORETO DE POTÁSSIO 10 % 
AMPOLAS COM 10ML SAMTEC AMPOLA 400 0,43 172,00

235 SULFATO DE MAGNÉSIO 10% – 
AMPOLA COM 10 ML SAMTEC AMPOLA 300 1,55 465,00

TOTAL 637,00

VENCEDOR: MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI

CNPJ: 09.676.256/0001-98

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

106 ENALAPRIL,MALEATO 10MG COM-
PRIMIDOS MEDQUIMICA COMPRIMIDO 80950 0,04 3.238,00

186 NIFEDIPINO 20 MG – COMPRIMIDO NEOQUIMICA COMPRIMIDO 31200 0,15 4.680,00

194 NORFLOXACINO 400 MG – COM-
PRIMIDO MEDQUIMICA COMPRIMIDO 2000 0,44 880,00

210 PREDNISONA 20 MG – COMPRI-
MIDO NEOQUIMICA COMPRIMIDO 5200 0,17 884,00

TOTAL 9.682,00

VENCEDOR: NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP

CNPJ: 15.218.561/0001-39

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

51 CARVEDILOL 6,25 MG – 
COMPRIMIDO NOVA QUIMICA COMPRIMIDO 300 0,12 36,00

53 CEFALEXINA 250 MG/ 5ML – 
PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL NOVA QUIMICA FRASCO 1320 0,26 343,20

59 CEFTAZIDIMA 1G FRASCO 
AMPOLA NOVAFARMA UNIDADE 1000 8,99 8.990,00

61
CETOCONAZOL 20MG/G 
CREME DERMATOL´GICO 
BISNAGA COM 30G

HIPOLABOR BISNAGA 500 2,08 1.040,00

84 DEXAMETASONA 4MG 
COMPRIMIDO TEUTO COMPRIMIDO 3000 0,18 540,00

96 DIGOXINA 0,25 MG – 
COMPRIMIDO PHARLAB UNIDADE 12900 0,08 1.032,00

103 DOBUTAMINA, CLORIDRATO 
12,5 MG/ML AMPOLAS COM 20 ML TEUTO AMPOLA 650 6,11 3.971,50

122
FENOTEROL, BROMIDRATO 
5 MG/ML – SOLUÇÃO 
INALÁTÓRIA/ORAL

HIPOLABOR FRASCO 1300 3,90 5.070,00

209 PREDNISONA 5 MG – 
COMPRIMIDO SANVAL COMPRIMIDO 5000 0,07 350,00

217 SALBUTAMOL, SULFATO 100 
MCG – AEROSSOL TEUTO FRASCO 2730 8,89 24.269,70

TOTAL 45.642,40

VENCEDOR: NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA

CNPJ: 35.753.111/0001-53

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

110 ENOXOPARINA SÓDICA 
20MG/0,2ML

BLAU 
FARMAC??UTICA 
S/A

AMPOLA 400 17,49 6.996,00

245 VANCOMICINA 1 G SOLUÇÃO 
INJETAVEL FRASCO AMPOLA

Antibióticos do Bra-
sil Ltda AMPOLA 150 7,00 1.050,00

TOTAL 8.046,00

VENCEDOR: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: 32.708.161/0001-20

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

191 NITROGLICERINA 5 MG/ML AMPOLA CRISTALIA AMPOLA 150 41,99 6.298,50

TOTAL 6.298,50

VENCEDOR: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 25.296.849/0001-85

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

43 BROMOPRIDA 10MG 
COMPRIMIDO PRATI COMPRIMIDO 5000 0,24 1.200,00

76 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 
AMPOLAS COM 5ML HYPOFARMA AMPOLA 300 1,95 585,00

132 GLIBENCLAMIDA 5 MG – 
COMPRIMIDO MEDQUIMICA COMPRIMIDO 100600 0,03 3.018,00

200 OXACILINA 500 MG – 
PÓ SOLUÇÃO INJETÁVEL FRESENIUS AMPOLA 7000 0,95 6.650,00

237 SULFATO FERROSO 
199,13 MG – COMPRIMIDO VITAMEDIC COMPRIMIDO 60500 0,04 2.420,00

TOTAL 13.873,00

VENCEDOR: WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA

CNPJ: 23.902.222/0001-03

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

4 ACETILCISTEÍNA 40 MG / ML – 
XAROPE ADULTO

PRATI 
DONADUZZI FRASCO 650 6,48 4.212,00

7 ÁCIDO ASCÓRBICO 1G+ ZINCO 
29,59 MG COMPRIMIDO airela COMPRIMIDO 30000 0,27 8.100,00

11 ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML 
AMPOLA COM 5ML zydus AMPOLA 2100 4,00 8.400,00

13 ÁGUA PARA INJEÇÃO AMPOLA 
COM 10ML farmace AMPOLA 50000 0,30 15.000,00

38

BENZILPENICILINA BENZATINA 
1.200.000 UI – PÓ SUSPENSÃO 
INJETÁVEL– FRASCO– AMPOLA 
COM 4 ML

TEUTO AMPOLA 1700 7,20 12.240,00

54 CEFALEXINA 500 MG – DRÁGEA NOVA 
QUIMICA COMPRIMIDO 32500 0,28 9.100,00

55 CEFALOTINA SÓDICA 1G – PÓ 
SOLUÇÃO INJETÁVEL abl AMPOLA 3000 4,00 12.000,00

56 CLORIDRATO DE CEFEPIME 
AMPOLA 1G abl AMPOLA 700 11,00 7.700,00

58
CEFTRIAXONA DISSÓDICA 1G – 
PÓ SOLUÇÃO INJETÁVEL INFRA 
VENOSA

abl AMPOLA 5300 4,00 21.200,00

65 CIPROFLOXACINO 200 MG /
100 ML – FRASCO halex istar AMPOLA 2200 18,45 40.590,00

83
DEXAMETASONA, FOSFATO 
DISSÓDICO 4 MG/ML AMPOLA
 COM 2,5ML

farmace AMPOLA 13500 2,65 35.775,00

88

DIPROPIONATO DE BETAME-
TASONA 5 MG/ML +FOSFATO 
DISSODICO DE BETAMETASONA 
2MG/ML AMPOLA COM 1ML

NEO 
QUIMICA AMPOLA 2000 6,35 12.700,00

109 ENOXAPARINA SÓDICA
40MG/0,4ML mylan AMPOLA 5700 18,00 102.600,00

141
HIDROCORTISONA, SUCCINATO 
SÓDICO 500 MG PÓ PARA 
SOLUÇÃO INJETÁVEL

TEUTO AMPOLA 9500 4,50 42.750,00

147 IMUNOGLOBULINA HUMANA 
ESPECIFICA ANTI–D (Rho) csl behringer AMPOLA 50 198,00 9.900,00

158 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 
20 MG/ML (2%) hipolabor AMPOLA 2640 6,80 17.952,00

167 MEROPENEM TRI–HIDRATA-
DO 1G abl UNIDADE 2500 21,50 53.750,00

211 PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 
MG/ML – AMPOLA 2ML SANVAL AMPOLA 6600 2,00 13.200,00

224 SORO FISIOLOGICO 9%–SISTE-
MA FECHADO – 250ML farmace AMPOLA 15500 4,80 74.400,00

228 SORO GLICOSADO 5% 500ML farmace AMPOLA 7000 6,11 42.770,00

240
TENOXICAM 20 MG – 
PÓ INJETÁVEL FRASCO–AM-
POLA

u. quimica AMPOLA 8500 7,20 61.200,00

TOTAL 605.539,00
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de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Esperança firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00028/2022, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Esperança, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Eletrônico nº 00028/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00028/2022 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
02.977.362/0001-62 
Valor: R$ 1.357.376,90
- ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA.
31.187.918/0001-15 
Valor: R$ 12.900,00
- CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.
08.674.752/0001-40 
Valor: R$ 44.224,80
- DROGAFONTE LTDA.
08.778.201/0001-26 
Valor: R$ 158.628,80
- EMPRESA CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA-

LARES EIRELI.
12.418.191/0001-95 
Valor: R$ 5.445,00
- ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI.
04.162.170/0001-23 
Valor: R$ 30.000,00
- MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES.
94.389.400/0001-84 
Valor: R$ 61.421,00
- MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA.
41.778.326/0001-21 
Valor: R$ 637,00
- MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI.
09.676.256/0001-98 
Valor: R$ 9.682,00
- NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP.
15.218.561/0001-39 
Valor: R$ 45.642,40
- NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA.
35.753.111/0001-53 
Valor: R$ 8.046,00
- PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI.
32.708.161/0001-20 
Valor: R$ 6.298,50
- TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.
25.296.849/0001-85 
Valor: R$ 13.873,00
- WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA.
23.902.222/0001-03 
Valor: R$ 605.539,00
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Esperança.
Esperança - PB, 21 de Junho de 2022

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
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: SISTEMA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS – HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO – PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, 
HOSPITALAR E L - R$ 310.488,00.

Gado Bravo - PB, 22 de Junho de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS – HOSPITALARES, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO 
– PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Gado Bravo: 05.005 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 05005.10.301.1004.2056 
– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APS – 3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIRO PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 22/06/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 05301/2022 - 22.06.22 - B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE 
MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E L - R$ 310.488,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 

08:30min (horário de Brasília) do dia 14 de Julho de 2022, através do site https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br/  , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição 
por compra de veciulos para melhor atender as necessidades de Educação, mediante edital e seu 
termo de referência e conforme demanda remanescentes. Recursos previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 020/2007 e demais legislações 
vigentes. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: licitacaocplguarabira@gmail.com e www.comprasnet.gov.br.

Guarabira - PB, 26 de Junho  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00074/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00074/2022, que objetiva: Contratação / Locação 
de veículos diversos conforme termo de referência para atender a demandas remanescentes de 
diversas secretarias; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: HARLAN 
XAVIER DE OLIVEIRA - R$ 105.000,00; JOSE OLIVO DE PONTES NETO - R$ 27.600,00.

Guarabira - PB, 21 de Junho de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00069/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Óculos com armações diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: LARISSA DE LIMA SARMENTO - R$ 511.872,00; PONTO ÓTICO COMÉRCIO E SERVIÇOS 
DE ÓTICA EIRELI - R$ 1.194.957,00.

Guarabira - PB, 20 de Junho de 2022
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
SÉTIMO TERMO ADITIVO DE PRAZO

REF: TOMADA DE PREÇOS 02.2019.
OBJETO: Prorrogação por mais 05 (cinco) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 331/2019 datado de 03/06/2019 e com término de vigência em 03/11/2019, 
ao Primeiro Aditivo de Prazo com vigência até 04/04/2020 e ao Segundo Aditivo de Prazo com 
vigência até 05/09/2020, 2020 e ao Terceiro Aditivo de Prazo com vigência até 03/02/2021, e ao 
quarto Aditivo de Prazo com vigência até 07/07/2021, e ao Quinto Aditivo de Prazo com vigência até 
06/12 /2021 e ao sexto aditivo de prazo com vigência até 06/05/2022  celebrado inicialmente entre 
as partes, objetivando a execução dos serviços de Contratação de empresa no ramo pertinente 
para Construção e Infraestrutura Urbanística do Mirante do Cruzeiro, localizado nesse município, 
conforme o Contrato de Repasse de nº 1044.210-37/2017 - MTUR.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE 
LIMA. CONTRATADA: MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP – CNPJ: 
20.010.332/0001-64 - HENDERSON GOMES DOS SANTOS

JUSTIFICATIVA: Em decorrência de atrasos no repasse de recursos federais, ficou prejudicada 
a conclusão do objeto no prazo inicialmente contratado.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 06/05/2022
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 08/08/2022 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação / Locação de veículos diversos conforme termo de referência para atender 
a demandas remanescentes de diversas secretarias. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00074/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2022 Elementos de despesa 3.3.90.36.01 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Física 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 Guarabira e: 
CT Nº 00362/2022 - 21.06.22 - HARLAN XAVIER DE OLIVEIRA - R$ 105.000,00; CT Nº 00363/2022 
- 21.06.22 - JOSE OLIVO DE PONTES NETO - R$ 27.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição por compra de veciulos para melhor atender as necessidades de Educação, 
mediante edital e seu termo de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00019/2022. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento 
vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT 
Nº 00364/2022 - 21.06.22 - FIORI VEICOLO S.A - R$ 101.989,89.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2022, que objetiva: EVENTUAL E 
FUTURA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMAIS 
SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - R$ 872.720,00.

Gurinhém - PB, 17 de Junho de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2022, que objetiva: Aquisição de 
eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos, de forma parcelada, para atender as necessidades 
das secretarias deste município, conforme especificações do termo de referência; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO 
EIRELI - R$ 70.980,00; GM COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 100.640,00; MAIS DISTRIBUICO-
ES PB COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 157.190,00; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
LTDA - R$ 75.900,00.

Gurinhém - PB, 16 de Junho de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDO PELO MUNICÍPIO DE GURINHÉM; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL 
DE RESIDUOS LTDA - R$ 82.500,00.

Gurinhém - PB, 20 de Junho de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00019/2022
Aos 17 dias do mês de Junho de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Pre-

feitura Municipal de Gurinhém, Estado da Paraíba, localizada na Rua Gov. Flavio Ribeiro - Centro 
- Gurinhém - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 
2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 003, de 02 de Ja-
neiro de 2017; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; 
e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00019/2022 
que objetiva o registro de preços para: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PER-
MANENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; resolve 
registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GURINHÉM - CNPJ nº 08.809.444/0001-84.

VENCEDOR: EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 07.239.645/0001-20

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

LONGARINA COM 04 LUGARES, ASSENTO 
PRODUZIDO EM MADEIRA COMPENSADA 
MULTILAMINADA PRENSADA A QUENTE COM 
ESPESSURA DE 15 MM, ASSENTO E ENCOSTO 
ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA DE ALTA 
DENSIDADE COM ESPESSURA 50MM, COM 
FUROS PARA CIRCULAÇÃO DO AR, MON-
TADOS EM ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR 
REFORÇADO, COM TRATAMENTO ANTIFER-
RUGINOSO E PINTADO COM TINTA EPOXI NA 
COR PRETA, UNIDO A ARMAÇÃO POR PORCAS 
DE GARRA ENCRAVADAS NA MADEIRA E PA-
RAFUSOS DE ESPESSURA ¼ DE POLEGADA. 
FORRAÇÃO EM TECIDO 100% POLIESTER NA 
COR AZUL, GARANTIA DO CONJUNTO DE NO 
MÍNIMO 03 ANOS. PRODUTO DE ACORDO COM 
NORMAS ABNT, com comprovação referidos 
produtos atestando a sua qualidade com laudos 
de laboratórios acreditados pelo INMETRO, no 
que se refere as seguintes normas: ABNT NBR 
16031:2012 Móveis - Assentos múltiplos - Requi-
sitos e métodos para resistência e durabilidade

UND 20 970,00 19.400,00

2

CADEIRA DE ESCRITÓRIO LONGARINA: 3 
LUGARES, SEM BRAÇOS, CONFECCIONADA 
EM POLIPROPILENO INJETADO, ESTRUTURA 
TUBULAR EM AÇO PINTURA EPÓXI, TRATA-
MENTO ANTICORROSIVO, COR DO ASSENTO 
E ENCOSTO A DEFINIR, GARANTIA DE 1 ANO, 
com comprovação referidos produtos atestando 
a sua qualidade com laudos de laboratórios 
acreditados pelo INMETRO, no que se refere as 
seguintes normas: ABNT NBR 16031:2012 Móveis 
- Assentos múltiplos - Requisitos e métodos para 
resistência e durabilidade.

UND 20 515,00 10.300,00

3

CONJUNTO MESA DE REFEITÓRIO INFANTIL: 
CONJUNTO DE MESA REFEITÓRIO, MESA 
RETANGULAR, TAMPO EM MDF COM NO 
MÍNIMO 18MM, REVESTIDO EM FÓRMICA 
BEGE, MEDINDO NO MÍNIMO 2,00 M DE COM-
PRIMENTO X 0,60 M DE LARGURA X 0,57 M DE 
ALTURA, ESTRUTURA EM METALÃO 20 X 40 
PÉS EM TUBO 1 ¼, NA COR PRETA, PINTURA 
EPÓXI, COM 02 BANCOS EM FÓRMICA EM 
ESTRUTURA DE METALÃO, COMPORTADO 
12 CRIANÇAS, MEDINDO 2,00 M DE COMPRI-
MENTO X 0,30 DE LARGURA X 0,34 ALTURA.

UND 10 1.490,00 14.900,00

4

ARMARIO ESCRITORIO - GRANDE - AÇO - 2 
PORTAS - DESCRIÇÃO: -ARMÁRIO DE AÇO 
ALTO, DIVIDIDO VERTICALMENTE EM DOIS 
COMPARTIMENTOS POR MEIO DE DIVISÓRIAS 
COM PORTAS INDEPENDENTES, DOTADO 
DE QUATRO PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E 
AJUSTÁVEIS EM CADA COMPARTIMENTO. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS -LARGURA: 
900 MM +/- 10 MM; -PROFUNDIDADE: 400 MM 
+/- 10 MM; -ALTURA: 1980 MM +/- 10 MM; -TOLE-
RÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 
MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS, 
conforme ABNT NBR 13961:210 Móveis para 
Escritório – Armários

UND 10 1.375,00 13.750,00

5

ARQUIVO GAVETEIRO EM AÇO, REFORÇADO, 
COM 4 GAVETAS OFÍCIO PARA PASTA SUS-
PENSA, GAVETAS DOTADAS DE CARRINHO 
COM TRILHO TELESCÓPIO PROGRESSIVO 
COM 8ROLAMENTOS DE AÇO POR GAVETA, 
PUXADORES E PORTA ETIQUETAS, PINTURA 
ELETROSTÁTICA EPOXI E TRATAMENTO 
ANTIFERRUGEM, CHAVE GERAL, CONFEC-
CIONADO EM CHAPA 24, MEDINDO: 0,4 7X0,71 
X 1,33, conforme ABNT NBR 13961:210 Móveis 
para Escritório – Armários

UND 10 1.085,00 10.850,00
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6

ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO, 06 PRATE-
LEIRAS COM 40 REGULAGENS DE ALTURA, 
DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS 
NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, 
04 COLUNAS EM PERFIL L DE 30X30 MM, 
REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS 
PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 905 MM. 
ACOMPANHAM TAMBÉM 40 PARAFUSOS COM 
PORCAS SEXTAVADAS ZINCADOS DE ¼ X ½ 
E 4 SAPATAS PLÁSTICAS. ADMITE OPCIO-
NALMENTE REFORÇO EM X E FECHAMENTO 
TOTAL COM CHAPAS NAS LATERAIS E FUNDO.
TRATADO PELO PROCESSO ANTI- CORROSI-
VO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA 
EM ESMALTE SINTÉTICO COM CAMADA DE 25 
A 30 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA 
A 120 ºC (NA COR AZUL).CONFECCIONADO 
EM CHAPA DE AÇO Nº 20 (0,90MM) E Nº 26 
(0,45MM).CAPACIDADE: PESO RECOMENDA-
DO POR PRATELEIRA 20 KG DISTRIBUÍDOS 
DE FORMA UNIFORME, conforme ABNT NBR 
13961:210 Móveis para Escritório – Armários

UND 20 427,00 8.540,00

7

CADEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO EMPILHÁ-
VEL, ESTRUTURA DE 4 PÉS E SEM BRAÇO, 
ENCOSTO FECHADO E REFORÇADO, 100% EM 
POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO 
ANTI - UV, COM CAPACIDADE DE 120 A 140 
KG. DIMENSÕES MÍNIMAS (COMPRIMENTO 
X LARGURA X ALTURA): 50 CM X 42 CM X 86 
CM. ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA, 
GARANTIA DE FÁBRICA DE 12 MESES E CER-
TIFICAÇÃO DO INMETRO

UND 200 47,50 9.500,00

8

ROUPEIRO DE AÇO CHAPA 24, 8 PORTAS 
PEQUENAS - COM PITÃO PARA CADEADO 
OU FECHADURA; PINTURA EPÓXI PÓ NA 
COR CINZA

UND 10 1.250,00 12.500,00

9

ROUPEIRO DE AÇO CHAPA 24, 12 PORTAS 
PEQUENAS - COM PITÃO PARA CADEADO 
OU FECHADURA; PINTURA EPÓXI PÓ NA COR 
CINZA, conforme ABNT NBR 13961:210 Móveis 
para Escritório – Armários

UND 10 1.830,00 18.300,00

10

CONJUNTO MESA COM CADEIRAS PARA RE-
FEITÓRIO SENDO DIMENSÕES: 1500 X 840 X 
640 MM; ESTRUTURA DOS PÉS EM TUBO 1 1/2, 
TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO 40 X 40 
MM E TRAVESSAS TRANSVERSAIS EM TUBO 
20 X 50 MM. PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETA-
DAS FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. TAMPO 
(1500 X 840 MM) EM MADEIRA AGLOMERADA 
(MDP) REVESTIDO NA FACE SUPERIOR 
EM LAMINADO MELAMÍNICO, FIXADO POR 
PARAFUSO AUTOATARRAXANTES. BORDAS 
COM ACABAMENTO EM LÂMINA DE BORDA 
COR VERMELHO. ALTURA:640 MM. E CADEI-
RAS: TUBO DE AÇO 20,7 MM DE DIÂMETRO, 
ESPESSURA 1,9 MM; TODAS EMPILHÁVEIS; 
PONTEIRAS INJETADAS; MEDIDAS DO AS-
SENTO:400 MM X 350 MM E MEDIDAS DO 
ENCOSTO:396 MM X 198 MM.

UND 10 1.450,00 14.500,00

11

CONJUNTO DE 6 MESAS COM 6 CADEIRAS E 
MESA CENTRAL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 
- CONJUNTO DE MESAS INDIVIDUAIS (HEXA-
GONAL) TAMPOS E SUPORTE PRA LIVROS 
EM POLIPROPILENO VÁRIAS CORES E COM 
6 CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM 
POLIPROPILENO VÁRIAS CORES PARA SALA 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL. COR: COLORIDA

UND 60 2.780,00 166.800,00

12

CONJUNTO MESA DE REFEITÓRIO ADULTO: 
CONJUNTO DE MESA REFEITÓRIO, MESA 
RETANGULAR, TAMPO EM MDF COM NO 
MÍNIMO 18MM, REVESTIDO EM FÓRMICA 
BEGE, MEDINDO NO MÍNIMO 2,00 M DE COM-
PRIMENTO X 0,60 M DE LARGURA X 0,57 M DE 
ALTURA, ESTRUTURA EM METALOM 20 X 40 
PÉS EM TUBO 1 ¼ , NA COR PRETA, PINTURA 
EPÓXI, COM 02 BANCOS EM FÓRMICA EM 
ESTRUTURA DE METALÃO, MEDINDO 2,00 
M DE COMPRIMENTO X 0,30 DE LARGURA 
X 0,34 ALTURA.

UND 10 1.698,00 16.980,00

13

CARTEIRA UNIVERTÁRIA ENCOSTO: FUNDIDO 
EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, 
ADITIVADO, NA COR AZUL ROYAL, PERMI-
TINDO SUPORTA ESFORÇO MECÂNICO DE 
ATÉ 420 KG POR IMPULSO NA DIAGONAL DE 
ATÉ 90º. DEVERÁ POSSUIR RESPIRAÇÕES 
QUADRADOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 
10X10 MM, NA QUANTIDADE ENTRE 06 (SEIS) 
E 08 (OITO) POR FILEIRA, E POSSUINDO 04 
(QUATRO) FILEIRAS. MOLDADO EM CONTOR-
NO VERTEBRAL COM ENCAIXES NA ESTRU-
TURA, TRAVAMENTO COM PINO TAMPÃO NO 
MESMO POLIPROPILENO ADITIVADO, NA COR 
AZUL ROYAL, PERMITINDO SUPORTA ESFOR-
ÇO MECÂNICO DE ATÉ 580 KG POR IMPULSO 
VERTICAL DE QUEDA. DEVERA POSSUIR RES-
PIRADORES QUADRADOS MEDINDO APRO-
XIMADAMENTE 10X10 MM, NA QUANTIDADE 
ENTRE 06 (SEIS) E 08 (OITO) POR FILEIRA, 
E POSSUINDO 01 (UMA) FILEIRA. MOLDADO 
COM CONTORNOS ERGONÔMICOS, FIXADO 
NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PRESILHAS 
JÁ FUNDIDAS NO PRÓPRIO ASSENTO, ALÉM 
DA COLOCAÇÃO, PELA PARTE INFERIOR, DE 
PELO MENOS 04 (QUATRO) PARAFUSOS TIPO 
AA CABEÇA CHATA, PERMITINDO GRANDE 
RESISTÊNCIA QUANTO A QUALQUER TIPO DE 
ESFORÇO NÃO CONVENCIONAL ; PRANCHE-
TA: LATERAL PARA APOIO DO ANTEBRAÇO 
CONFECCIONADA EM MDF/MDP DE 18 MM 
DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO 
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTERI-
ZADO EM AMBASAS FACES NA COR BRANCA 
E BORDAS RETAS COMACABAMENTO EM 
PERFIL DE PVC SEMI NO MÍNIMO 2 MM E NO 
MÁXIMO 3 MM DE ESPESSURA NA MESMA 
COR REVESTIMENTO.DEVERÁ SER FIXADA 
À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE 
AÇO COM ARRUELA DE PRESSÃO E BUCHAS 
METÁLICAS COLOCADOS PELA PARTE IN-
FERIOR; ESTRUTURA: ESTRUTURA ÚNICA 
COM BRAÇO FIXO PARA COLOCAÇÃO DA 
PRANCHETA, TODA ELA MONTADA ATRAVÉS 
DE SOLDA MIG. ESTRUTURA DO ENCOSTO 
E DA BASE EM TUBO OBLONGO 30X16 MM 
CHAPA #16 (1,50 MM) ESPESSURA, COM 
BASE DOSPÉS EM FORMATO TRAPEZOIDAL 
EMBUTIDAS SOB O ASSENTO. POSSUI 02 
(DUAS) TRAVAS INFERIORES E 02 (DUAS) 
TRAVAS SUPERIORES NA TRANSVERSAL 
DAS LATERAIS EVITANDO ASSIM ABRIR A ES-
TRTURA POR MOVIMENTO RÍGIDO. A PARTE 
ESTRUTURAL DA PRANCHETA É FEITA COM 
02 (DOIS) PEDESTAIS SOLDADOS A VERTICAL 
DE 90º NA LATERAL E 01 (UM) FRONTAL SOL-
DADO A 65º conforme ABNT NBR 16671:2018 
Cadeiras escolares

UND 200 486,00 97.200,00
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CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA ESCO-
LAR CLASSE DIMENSIONAL 4 - Altura do aluno: 
DE 1,33m a 1,59m: Conjunto composto por (1) 
uma mesa e (1) uma cadeira. Produto certificado 
de acordo com ABNT 14006:2008 atendendo 
aos requisitos da portaria 105. DIMENSÕES: 
Mesa / Tampo Largura: 677 mm (+ /- 5mm); 
Profundidade: 462mm (+ / -mm): Altura : 35 mm 
(+ / - 5mm) : Altura tampo até o chão: 640 MM 
(+ / - 10): Cadeira Altura do assento até o chão: 
380 mm (+ / - 10) : Assento Largura: 400mm 
(+ / - 5mm): Profundindade: 392 (+ / - 5mm) : 
Encosto: Largura: 397mm (+ / -5mm): Altura: 215 
mm (+ / - 5mm). DESCRITIVO: Mesa individual 
com estrutura tubular em aço e tampo em ABS. 
Tampo confeccionado por processo de injeção de 
alta pressão, em resina composta de Acrilonitrila-
-Butadieno- Estireno (material termoplástico de 
engenharia) com superfície superior texturizada 
e bordas lisis e polidos, e na face inferior com 
buchas para encaixe com 17,50 mm (+ / - 1 mm) 
: com acabamento na cor cinza claro. Porta lápis 
nas laterais direita e esquerda em perpendicular 
ao usuário com formato oblongo posicionado nas 
arestas com 345 mm de comprimento, abaixo do 
nivel da superfície de utilização sem prejudicar a 
área de trabalho. Cantos com raio de 30 mm e 
bordas com raio de 20mm. Porta-livros em poli-
propileno copolímero isento de cargas minerais, 
medindo 503mm x 306 mm (+ / - 4mm), com 
acabamento na cor cinza. Estrutura tubular em aço 
SAE 1010/1020, laminado a frio,secção retangular 
com dimensões de 20 x 40 x 1,5mm (ch.16) nas 
colunas e travessa inferior, tudo em aço carbono 
oblongo 29x58 mm para travessa porta livros e 
requadro superior em tubo retangular 40x20mm 
com 1,50mm deespessura. Fixação do tampo é 
através do encaixe das buchas que se alojam na 
estrutura e são parafusadas por meio de parafuso 
próprio para plásticos. Acabamentoatravés de 
pintura eletrostática aplicada na forma de pó 
polimérico híbrido (epóxi / Poliéster) , sobre a 
superfície metalica prétratada por fosfatização 
organica, com acabamento liso e brilhante na 
cor CINZA - referencia RAL (**) 7040e espessura 
minima de 40 mícrons. Fechamento dos topos 
atrasvés de ponteiras empolipropileno copolímero 
na cor cinza e tonalidade próxima á da estrutura. 
Cadeira individual para aluno com estrutura 
tubular de aço e assento e encosto em polipropi-
leno injetado. Assento e encosto em polipropilrno 
100% isnto de cargas, oldados anatomicamente, 
com espessuramínima de 4mm, pigmentado na 
cor vermelha (referência PANTONE(*)186 C ) 
acabamento liso e brilhante, isento de rebarbas ou 
falhas de injeção com raios que envolvam o tubo. 
Opoímero deve ser virgem e os pigmentos isentos 
de metais pesados ( conforme NBR NM 3000) , 
com raio de 35mm na borda frontal e raio de 15mm 
bas laterais. Fixação dos componentes (assento/
encosto) deve ser feita por intermedio de quatro 
rebites de repuxo em alumínio nas dimensões 
de 4,8mm de diâmetroe 19mm de comprimen-
topara cada componente, fixado nas laterais da 
cadeira para que o usuário não tenha contato 
ao sentar-se. Estrutura tubular com costura, aço 
carbono1010/1020 com diâmetro 7/8 (22,22mm) 
e 1,5mm (CH.16) de espessura de paredes. 
Acabamento atrsvés de pintura eletrostáticaapli-
cada na forma de pó poliméricohidrico (espóxi/
poliéster), sobre a superfície metalica pré-tratada 
por fosfatização orgânica, com acabamento liso 
brilhante na cor CINZA- referência RAL (**) 7040 
e espessura mínima de 40 mícrons. Fechamento 
dos popos com ponteiras e sapatas inetadas 
em Polipropinocopolímero na cor e tonalidade 
da estrututa cinza, do tipo de encaixe interno e 
pino expansor , para fixação.GARANTIA: Dois 
anos contra defeitos de fabricação. Obs: A data 
para cálcular da garantia deve ter como base o 
último dia da entrega do lote correspondente á 
ordem de fornecimento. Documentação Técnica:O 
Vencimento Deverá Apresentar Juntor A Proposta 
, A Seguinte Documentação Técnica em nome Do 
Fabricante do Produto: certificado De Conformida-
de Do Produto / Declaração (Ões) De Manutenção 
Da Certificação, Emitido Pelo Organismo de 
Certificação De Produto - Ocp, Acreditado Pelo 
Cgcre Inmero Para Abnt Nbr 14006:2008 - Móveis 
Escolares- Cadeiras E Mesas Para Conjunto Aluno 
Individual , Certificado De Regularidade Ctf/App 
Do Ibama, Certidão Negativa Da Débito Junto Ao 
IbAMA E Licença Ambiental Estadual. (Fabricante 
Dos Mobiliários): Destinação Ambiental Adequada 
Dos Resíduos Comprovada Através Do Ctr (Con-
trole De Transporte De Resíduos) Emitido Pela 
Empresa/Prestador De Serviço Responsável pelo 
transporte e descarte dos resíduos. (Fabricante 
dos Mobiliários).

UND 100 655,00 65.500,00
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CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA ESCO-
LAR CLASSE DIMENSIONAL 6- Altura do aluno: 
de 1,59m a 1,88m: Conjunto composto por (1) uma 
mesa e (1) UMA CADEIRA Produto certificado de 
acordo com ABNT 14006:2008 atendimento aos 
requisitos da portaria 105 DIMENSÕES: Mesa/ 
Tampo largura: 677mm (+ / - 5mm); profundidade: 
462 mm (+ /-5mm): Altura: 35mm (+ / -5mm): Altura 
tampo até o chão: 760mm (+ / -10). Cadeira altura 
do assento até o chão: 450 mm (+ / - 10) : Assento 
largura: 400mm (+ / -5mm): Profundidade: 430 (+ 
/-5mm): encosto largura: 397mm (+ /-5mm) Altura: 
215mm (+ / -5mm). DSCRITIVO: Mesa individual 
com estrutura tubular em aço e tampo em ABS. 
Tampo confeccionado porprocesso de injeção 
de prossão, em resina composta de Acrilonitrila-
-Butadieno- Estrireno (material termoplástico de 
engenharia) com superfície superior texturizada 
e bordado lisos e polidos, e na face inferior com 
buchas para encaixe na estrutura com 17,50mm 
(+ / -1MM): com acabamento na cinza claro.porta 
lápis naslaterais direta e esquerda em perpendi-
cular ao usuário com formato oblongo posicionado 
nas arestas com 345 mm de comprimento, abaixo 
do nível da superfíciede utlização sem prejudicar 
a área de trabalho. Cantos com raio de 30mm e 
bordos com raio de 20mm. Porta-livros em poli-
propileno copolímero isento de cargas minerais, 
medindo 503mm x 306mm (+ /-4mm), com acaba-
mento na cor cinza. Estrutura tubular em aço SAE 
1010 / 1020, laminado a frio, secção retangular 
com dimensões de 20x 40 x 1,5mm (ch.16) nas 
colunas e travessa inferior, tubo em aço carbono 
oblongo 29 x 58 mm para travessa porta livros; e 
requadro superior em tubo retangular 40x20mm 
com 1,50 mm de espessura. Fixação do pampo 
é através do encaixe das buchas que se alojam 
na estrutura e são parafusadas por meio de 
parafusos próprio para plásticos. Acabamento 
através de pintura eletrostática aplicada na forma 
de pó polimérico híbrido (epóxi/Poliéster), sobre a 
superfície metalica pré-tratada por fosfatilizazção 
orgânica, com acabamento liso e brilhante na cor 
CINZA - referência RAL (**) 7040 e espessura 
minima de 40 mícrons. Fechamento dos topos 
através de ponteiras em polipropileno copolímero 
na cor cinza e tonalidade próxima á estrutura. Ca-
deira individual para aluno com estruturatubular de 
aço e assento e encosto em polipropineo injetado. 
Assento e encosto em polipropileno 100% isento 
de cargas, moldados mínima de 4mm, pigmentado 
na cor Azul (referência PANTONE (*) 287 C), 
acabamento liso e brilhante, iesnto de rebarbas 
ou falhas de injeção com raios que envolvam o 
tubo. O polímero deve ser virgente e os pigmentos 
isentos de metais pesados (conforme NBR NM 
300), com raio de 32mm na borda frontal e raio 
de 15 mm nas laterais. Fixação dos componentes 
(assento / encosto ) deve ser feito por intermédio 
de quatro rebitesde repuxo em alumínio nas 
dimensões de 4,8mm de diâmetro e 19 mm de 
comprimento para cada componente, fixado nas 
laterais da cadeira para que o usuário não tenho 
contato ao sentar-se. Estrutura tubular com 
costura, aço carbono 1010/1020 com diâmetro 7 
/8" ( 22,22mm ) e 1,5mm (ch.16) de espessura de 
paredes. Acabamento através de pintura eletros-
tática aplicada na forma de pó polimérico hibrido 
(epóxi / poliéster ), sober a superfície prétratada 
por fosfatização orgânica, com acabamento liso e 
brilhante na cor CINZA- referência RAL (**) 7040 
e espessura mínima de 40 mícrons. Fechamento 
dos topos componteiras e sapatas injetadas em 
Polipropileno copolímero na cor e tonalidade da 
estrutura cinza, do tipo de encaixe interno e pino 
expansor, para fixação. GARANTIA: Dois anos 
contra defeitos de fabricação. Obs: A data para 
cálculo da garantia deve ter como base o último 
dia da entrega do lote correspondente á ordem 
de fornecimento. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: 
O vencedor deverá apresentar junto a proposta, 
a seguinte documentação técnica em nome do 
fabricante do produto: Certificado de conformi-
dade do produto e comprovação do Selo Ativo / 
Declaração (ões) de Manutenção da Cerfificação 
pelo Organismo de Certificação de Produto - OCP, 
acreditando pelo CGCRE-INMETRO para ABNT 
NBR 14006:2008 - Móveis escolares- Cadeiras e 
mesas para conjuntos aluno individual. Certificado 
de Regularidade Ctf /App Do ibama, Certidão 
Negativa De Débito junto ao ibama e licença 
Ambiental Estadual. ( Fabricante dos Mobiliários): 
Destinação Ambiental Adequada Dos resíduos 
Comprovada Através do Ctr (Controle de transpor-
te de resíduos) emitido pela empresa/Prestador de 
serviço responsável pelo transporte e descarte dos 
resíduos.(Fabricante dos Mobiliários).

UND 100 720,00 72.000,00
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CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA ESCO-
LAR CLASSE DIMENSIONAL 1 - Altura do aluno: 
de 1,19m a 1,42m: conjunto composto por ( 1 ) 
uma mesa e ( 1 ) uma cadeira. DIMENSÕES: 
Mesa/Tampo Largura: 677 mm (+ /- 5mm) 
Profundidade: 462mm (+ / - 5mm) Altura: 35 
mm (+ / -5mm) Altura tampo até o chão: 594mm 
(+ / -10); Cadeira altura do assento até o chão: 
350MM (+ / -10): assento largura: 400mm (+ / 
-5mm); Profundidade: 310 (+ / -5mm) encosto: 
Largura: 397mm (+ / -5mm): Altura: 215mm (+ 
/-5mm) . DESCRITIVO: Mesa individual com 
estrutura tubular em aço e tampo em ABS. Tampo 
confeccionado por processo de injeção de alta 
pressão, em resina composta de Acrilonitrila-
-Butadieno-Estireno (material termoplástico de 
engenharia) com superfície superior texturizada 
e bordos lisos e polidos, e na face inferior com 
buchas para encaixe com 17,50mm (+ / -1mm), 
com acabamento na cor cinza claro. porta lápis 
nas laterais direta e esquerda em perpendicular 
ao usuário com formato oblongo posicionado 
nas arestas com 345mm de comprimento, 
abaixo do nível da superfície de utilização sem 
prejuducara área de trabalho. Cantos com raio de 
30mm e bordos com raio de 20mm. Porta- livros 
em polipropileno copolímero isento de cargas 
minerais, medindo 503mm x 306mm (+ /-4mm), 
com acabamentona cor cinza. Estrutura tubular 
em aço SAE 1010/1020, laminado a frio, secção 
retangular com dimensões de 20 x 40 x 1,5mm 
(ch.16), nas colunas e travessa inferior, tubo em 
aço carbono oblongo 29x58mm para travessa 
porta livros e requadro superior em tubo retangu-
lar 40x20mm com 1,50mm de espessura. fixação 
do tampo é através do encaixe das buchas 
que se alojam na estrutura e são parafusadas 
por meio de parafusos próprio para plásticos. 
Acabamento através de pintura eletrostática 
aplicada na forma de pópolimérico híbrido (epóxi/
Poliéster), sobre a superfície metálica prétratada 
por fosfatização orgânica, com acabamento liso e 
brilhante na cor CINZA -referência RAL (**) 7040 
e espessura mínima de 40 mícrons. Fechamento 
dos topos através de ponteiras em polipropileno 
copolímero na cor cinza e tonalidade próxima á 
da estrutura. Cadeira individual para aluno com 
estrutura tubular de aço e assento e encosto em 
polipropileno injetado. Assento e encosato em 
polipropileno 100% esento de cargas, moldados 
anatomicamente, com espessura mínima de 
4mm, pigmentado na cor amarela (referência 
PANTONE (*) 1235 C ) acabamento liso e brilhan-
te, isento de rebarbas ou falhas de injeção com 
raios que envolvam o tubo. O polímero deve ser 
virgem e os pigmentos isentos de metais pesados 
(conforme NBR NM 300), com raio de 35mm na 
borda frontal e raio de 15 mm nas laterais. Fixa-
ção dos componentes (assento/encosto) deve ser 
feita por intermédio de quatro rebites de repuxo 
em alumínio nas dimenões de 4,8mm de diâmetro 
e 19mm de comprimento para cada componente, 
fixado nas laterais da cadeira para que o usu-
ário não tenha contato ao sentar-se. Estrutura 
tubular com costura, aço carbono 1010/1020 
com diâmetro 7 / 8" (22,22mm) e 1,5mm (ch.16) 
de espessura de paredes. Acabamento através 
de pintura eletrostática aplicada na forma de 
pó polimérico hibrido (epóxi/poliéster), sobre a 
superfície metálica pré--tratada por fosfatização 
orgânica, com acabamento liso e brilhante na cor 
CINZA- referência RAL (**) 7040 e espessura 
mínima de 40 mínima de 40 mícrons. Fechamento 
dos topos com ponteiras e sapatas injetadas em 
Polipropileno copolímero na cor e tonalidade da 
estrutura cinza, do tipo de encaixe interno e pino 
expansor, para fixação. GARANTIA: Dois anos 
contra defeitos de fabricação. Obs: A data para 
cálculo da garantia deve ter como base o último 
dia da entrega do lote correspondente á ordem 
de fornecimento. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: 
O vencedor deverá apresentar junto a proposta, 
a seguinte documentação técnica em nome do 
fabricante do produto: Certificado de conformi-
dade do produto e comprovação do Selo Ativo / 
Declaração(ôes) de Manutenção da Certificação, 
emitida pelo Organismo de Certificação de pro-
duto -OCP, acreditado pelo CGCREINMETRO 
para ABNT NBR 14006:2008- Móveis escolares- 
Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. 
Certificado de Regularidade Ctf/ App Do ibama, 
Certidão Negativa de Débito junto ao ibama 
e licença ambiental estadual. (Fabricante dos 
Mobiliarios): Destinação Ambiental Adequada 
dos resíduos Comprovada Através do Ctr (Con-
trole De Transporte de Resíduos) Emitido pela 
empresa/prestador de serviço responsável pelo 
transporte e descarte dos resíduos. ( Fabricante 
dos Mobiliaríos).

UND 100 655,00 65.500,00
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CONJUNTO COLETIVO - 1 MESA + 4 CA-
DEIRAS - CJC-01 (MODELO PROINFÂNCIA) 
DESCRIÇÃO: CONJUNTO COLETIVO PARA 
CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA EN-
TRE 0,93 E 1,16M,COMPOSTO DE UMA MESA 
E QUATRO CADEIRAS. - MESA COM TAMPO 
EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE 
SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE 
ALTA PRSSÃO, E NA FACE INFERIOR EM LAMI-
NADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), 
MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE 
AÇO. CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E 
ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU 
EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, 
MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR 
DE AÇO.DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA ME-
SA-?LARGURA: 800 MM; -?PROFUNDIDADE: 
800 MM;-?ALTURA: 460 MM;-?ESPESSURA: 
25,8 MM; -?TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA 
LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA 
ESPESSURA. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
DA CADEIRA-?LARGURA DO ASSENTO: 340 
MM; ?PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 
MM;-?ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 
9,1MM;-?LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM; 
-?ALTURA DO ENCOSTO: 155 MM; -?ES-
PESSURA DO ENCOSTO: 7,0 MM A 9,3 MM; 
-?ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 260 MM; 
-?TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E 
PROFUNDIDADE, +/- 1MM PARA ESPESSURA 
E +/- 10MM PARA ALTURA DO ASSENTO AO 
CHÃO. SELO DO INMETRO: COLADO NA SU-
PERFÍCIE DO PORTA LIVROS DA MESA E DO 
ASSENTO DA CADEIRA; CARACTERISTICAS 
DE ACORDO COM O FNDE E A PORTARIA N.º 
105, DE 06 DE MARÇO DE 2012. APRESENTAR 
JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS: CERTIFICA-
DO DE REGULARIDADE CTF/APP DO IBAMA, 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS JUNTO 
AO IBAMA E LICENÇA AMBIENTAL ESTADUAL. 
(FABRICANTE DOS MOBILIÁRIOS); DESTINA-
ÇÃO AMBIENTAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS 
COMPROVADA ATRAVÉSDO CTR (CONTROLE 
DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS) EMITIDO 
PELA EMPRESA/PRESTADOR DE SERVIÇO 
RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE E DES-
CARTE DOS RESÍDUOS. (FABRICANTE DOS 
MOBILIÁRIOS).

UND 100 1.280,00 128.000,00
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ARMÁRIO EXTRA ALTO 02 (DUAS) PORTAS 
MEDINDO 0,80 X 2,10 X 0,45 (L X A X P) NA 
COR CINZA / GRAFITE - 01 (UM) TAMPO 
CONFECCIONADA EM MDP, DE 25MM DE 
ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO 
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURI-
ZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM 
ACABAMENTO DE PS 2 MM DE ESPESSURA, 
COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-
-MELT. CAIXARIA TODA CONFECCIONADA EM 
MDP DE 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDA 
EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRES-
SÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, 
BORDAS COM ACABAMENTO DE OS 0,7 MM 
DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO 
SISTEMA HOLT-MELT. SISTEMA DE FIXA-
ÇÃO UTILIZANDO CAVILHAS E PARAFUSO 
MINIFIX. CONFIGURADO COM 04 (QUATRO) 
PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM MDP, 
DE 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM 
LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRES-
SÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, 
BORDAS COM ACABAMENTO DE PS 0,7MM 
DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO 
SISTEMA HOLT-MELT, APOIADA POR MEIO 
DE PINO METÁLICO, COM OPÇÃO DE 3 
TIPOS DEALTURA PARA CADA PRATELEIRA. 
02 PORTAS CONFECCIONADAS EM MDP, 
DE 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM 
LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRES-
SÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, 
BORDAS COM ACABAMENTO DE PS 0,7MM 
DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO 
SISTEMA HOLT-MELT. DOBRADIÇAS BAIXAS 
DE ABERTURA DA PORTA EM 110°. PUXADO-
RES EM POLIESTIRENO COM ENTRE FUROS 
DE 128MM, COM 2 DOBRAS 90° TOTALIZAN-
DO ALTURA DE 25MM E LARGURA TOTAL 
DE 142MM E TRAVAMENTO DAS PORTAS 
POR UMA ÚNICA FECHADURA. DOTADO DE 
SAPATAS REGULÁVEIS FIXADAS NA BASE 
POR MEIO DE BUCHA METÁLICA.

UND 10 995,00 9.950,00
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CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS- C6 
(MODELO PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO:-
-CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM 
BRAÇOS E RODÍZIOS, DOTADA DE MECA-
NISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DO 
ASSENTO E DO ENCOSTO.DIMENSÕES E 
TOLERÂNCIAS:-LARGURA DO ASSENTO: 
500 MM +/- 50 MM; -PROFUNDIDADE DO 
ASSENTO: 460 MM +/- 10 MM; -ALTURA DO 
ASSENTO VARIÁVEL: FAIXA OBRIGATÓRIA 
ENTRE 420 MM E 520 MM; -LARGURA DO 
ENCOSTO: 400 MM +/- 10 MM (MEDIDA 
NO PONTO MAIS SALIENTE DO APOIO 
LOMBAR); -EXTENSÃO VERTICAL DO EN-
COSTO: 350 MM +/- 10 MM; -ESPESSURA DA 
ESPUMA DO ASSENTO: MÍNIMA DE 40 MM; 
-ESPESSURA DA ESPUMA DO ENCOSTO: 
MÍNIMA DE 30 MM; -TOLERÂNCIAS DIMEN-
SIONAIS PARA TUBOS CONFORME ABNT 
NBR 6591;-TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE 
TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 
100 MICROMETROS. CARACTERISTICAS DE 
ACORDO COM O FNDE.

UND 30 430,00 12.900,00
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MESA CREDENZA DIREITA / ESQUERDA 1,78 
X 77,5 X 0,90 / 2,05 X 65 X 45 (L X A X P) NA 
COR ARIZONA / PRETO TAMPO CONSTITU-
ÍDO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, 
REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE 
BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS 
AS FACES, BORDA DO TAMPO EM PVC DE 
2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE 
PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIO DE 
2 MM. PAINEL FRONTAL EM MDP DE 18 MM 
DE ESPESSURA COM 450MM DE ALTURA, 
REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE 
BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS 
AS FACES. BORDAS HORIZONTAIS COM 
ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 0,7 MM 
DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO 
SISTEMA HOLT-MELT, FIXADO AOS PÉS LATE-
RAIS DA MESA, COM CAVILHAS, PARAFUSOS 
MINIFIX DE AÇO E BUCHAS EM NYLON. PÉS 
FORMADOS POR DOIS PAINÉIS DE MDP DE 
25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM 
LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO 
TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COM 
MIOLO DE 90MM DE LARGURA, TAMBÉM EM 
MDP COM 18MM DE ESPESSURA, REVESTI-
DO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA 
PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS 
FACES, TOTALIZANDO 140MM DE LARGURA, 
BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE 
PVC DE 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA 
A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, 
COM ACABAMENTOS DESENVOLVIDOS EM 
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO POLIDO. PÉS 
PAINÉIS CONTEM SAPATAS REGULÁVEIS 
EM PVC RÍGIDO, CUJA FUNÇÃO SERÁ CON-
TORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. 
ARMÁRIO CREDENZA ACOPLADO A MESA, 
COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDP, 
DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM 
LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO 
TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BOR-
DAS QUE CONTORNAM O TAMPO EM PVC DE 
0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE 
PELO SISTEMA HOLT-MELT. CAIXARIA TODA 
CONFECCIONADA EM MDP DE 18MM DE ES-
PESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELA-
MÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO 
EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS EM PVC 
DE 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUEN-
TE PELO SISTEMA HOLT-MELT. SISTEMA DE 
FIXAÇÃO UTILIZANDO CAVILHAS, BUCHAS 
PLÁSTICAS E MINIFIX. CONFIGURADO COM 
PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM MDP, 
DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM 
LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO 
TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, os 
referidos produtos atestando a sua qualidade 
com laudos de laboratórios acreditados pelo 
INMETRO. Com laudos no que se refere as 
seguintes normas: ABNT NBR 13966:2008 
Móveis para escritório

UND 5 4.280,00 21.400,00
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MESA DE REUNIÕES 6 LUGARES C/ CA-
DEIRAS: MESA: ESTRUTURA EM MDF COM 
REVESTIMENTO EM BP E FITA DE BORDA EM 
BS, TAMANHO MÉDIO: AXLXP 75X220X91 CM, 
PESO APROXIMADO: 58 KG, COR: TABACO 
C/BRANCO. CADEIRA SECRETÁRIA FIXA: 06, 
ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO, ESPUMA 
INJETADA DE 30 MM, ESTRUTURA FIXA 4 
PÉS, COM TRAVA DE REFORÇO, TUBO 78, 
PINTURA EPÓXI- PÓ. GARANTIA MÍNIMA DE 
6 MESES. Os referidos produtos atestando a sua 
qualidade com laudos de laboratórios acreditados 
pelo INMETRO. Com laudos no que se refere 
as seguintes normas: ABNT NBR 13966:2008 
Móveis para escritório

UND 10 2.230,00 22.300,00
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CADEIRAS FIXA APROXIMAÇÃO EMPILHÁVEL: 
COM ENCOSTO E ASSENTO CONFORMADO 
ANATOMICAMENTE EM RESINA DE POLIPRO-
PILENO PIGMENTADO ESTRUTURAL RÍGIDO, 
FORTALECIDA MECANICAMENTE E DE FÁCIL 
LIMPEZA. MATERIAL COMPOSTO WPC (WOOD 
PLASTIC COMPOSITE). COM ESTRUTURA FIXA 
FORMATO P, TOTALMENTE SOLDADA PELO 
SISTEMA MIG, UTILIZANDO TINTA W- ECO 
E W-ECO-R, ATENDENDO AS NORMAS NBR 
11.78S6/2003 E DIRETIVA INTERNACIONAL 
ROHS, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGI-
NOSO E FOSFATIZADO, CUJA PELÍCULA DE 
REVESTIMENTO TENHA PROPRIEDADE DE 
RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS. *DI-
MENSÕES APROXIMADAS: LARGURA TOTAL: 
52,0CM; ALTURA TOTAL: 81,0CM; PROFUNDI-
DADE TOTAL: 51,0CM.

UND 50 154,00 7.700,00
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CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA SKY: 
ASSENTO MULTILAMINADO DE 13 MM DE 
ESPESSURA MÉDIA; ESPUMA INJETADA 
ANATOMICAMENTE COM 50 MM DE ESPES-
SURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 A 50 KG/M², 
REVESTIDO EM TECIDO DE POLIÉSTER EM 
CORES DIVERSAS, ENCOSTO COMPENSADO 
MULTILAMINADO 12 MM DE ESPESSURA 
MÉDIA; ESPUMA INJETADA ANATOMICA-
MENTE COM 35 MM DE ESPESSURA MÉDIA 
E DENSIDADE DE 45 A 50 KG/M² TAMBÉM NAS 
CORES DIVERSAS. COM BASE GIRATÓRIA 
DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES 
APOIADAS SOBRE RODÍZIOS DE NYLON 
COM ESFERA DE AÇO QUE FACILITAM O 
GIRO. MECANISMO DO TIPO BACK-SYDTEM, 
DE ESTRUTURA MONOBLOC, COM ASSENTO 
FIXO EM 3 GRAUS DE INCLINAÇÃO E 2 FU-
RAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO COM 
DISTÂNCIA ENTRE CENTROS DE 125 X 125 
MM E 160 X 200 MM. SUPORTE DO ENCOSTO 
COM REGULAGEM DE ALTURA AUTOMÁ-
TICA ATRAVÉS DE CATRACA. INCLINAÇÃO 
DO ENCOSTO MEDIANTE ACIONAMENTO 
DE ALAVANCA. POSSUI MOLAS PARA O 
RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO, E 
AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO 
RECLINADOR. COMPONENTES METÁLICOS 
COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE EM 
FOSFATO DE ZINCO. PINTURA A PÓ DO TIPO 
HIBRIDA COM CAMADA DE 60 MÍCRONS E 
CURA EM ESTUFA À 200C, NA COR PRETO 
LISO SEMI-BRILHO W-ECO. *DIMENSÕES 
APROXIMADAS: LARGURA - 640 MM, ALTURA 
TOTAL - 910 MM, PROFUNDIDADE TOTAL - 
640 MM. *CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 
ENTREGAR MONTADO NO RESPECTIVO 
ÓRGÃO.

UND 20 705,00 14.100,00
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MESA ESCRITÓRIO: MATERIAL ESTRUTURA 
EM AÇO, MATERIAL TAMPO DE MADEIRA 
AGLOMERADA, REVESTIMENTO TAMPO 
POST FORMING, COR TAMPO CINZA CRIS-
TAL, PADRÃO DE ACABAMENTO ESTRUTURA 
PINTURA EM EPÓXI-PÓ, QUANTIDADE DE 
GAVETAS 2, ACABAMENTO DO TAMPO LAMI-
NADOMELAMÍNICO, TIPO DE GAVETAS COM 
FECHADURA E CHAVES, ACABAMENTO DE 
ESTRUTURA PINTADO, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSIVO, ESPESSURA DO TAMPO 
20 MM. *DIMENSÕES APROXIMADAS: MESA 
- LARGURA 1200 MM, ALTURA 750 MM, PRO-
FUNDIDADE 615 MM; GAVETAS - 235 X 357 X 
390 MM. os referidos produtos atestando a sua 
qualidade com laudos de laboratórios acreditados 
pelo INMETRO. Com laudos no que se refere as 
seguintes normas: ABNT NBR 13966:2008 Móveis 
para escritório.

UND 30 415,00 12.450,00
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ARMÁRIO DE AÇO: CONFECCIONADO EM 
CHAPA DE AÇO Nº 22 (0,75MM), COM DUAS 
PORTAS, QUATRO PRATELEIRAS, SENDO UMA 
FIXA E TRÊS REGULÁVEIS DE 50 EM 50MM; 
CAPACIDADE PARA SUPORTAR 30 KG POR 
PRATELEIRA; SEM MAÇANETA/ PUXADOR 
OU COM PUXADOR ESTAMPADO NA PRÓPRIA 
PORTA COM ACABAMENTO EM PVC NA COR 
GRAFITE; COM FECHADURA CILÍNDRICA DO 
TIPO YALE CROMADA, COM DUAS CHAVES; 
TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO 
À BASE DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA 
A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS 
COM SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEM-
PERATURA (240º), RESISTENTE À ABRASÃO 
E A RISCOS; - COR: CINZA CRISTAL. *DIMEN-
SÕES APROXIMADAS: 1,98M X 0,90M X 0,40M 
(AXLXP). *CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EN-
TREGAR MONTADO NO RESPECTIVO ÓRGÃO.

UND 10 1.320,00 13.200,00
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POLTRONA APROXIMAÇÃO C/ BRAÇOS E 
RODÍZIOS, ESTRUTURA PRETAREVESTIDA EM 
VINIL ASSENTO E ENCOSTO: COMPENSADO 
MULTILAMINADO COM 15 MM DE ESPESSURA; 
ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA DE ALTA 
PERFORMANCE (AP) COM 40MM DE ESPES-
SURA MÉDIA E DENSIDADE DE 33 A 37 KG/M³; 
REVESTIMENTO EM VINIL - BRAÇOS: APOIA 
BRAÇOS INTEGRADO À ESTRUTURA DE AÇO 
SAE 1020 TRATADA QUIMICAMENTE, COM 
ACABAMENTO EM POLIPROPILENO COPOLÍ-
MERO INJETADO. PRANCHETA: PRANCHETA 
EM CHAPA DE MDF COM 18 MM DE ESPESSU-
RA, REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO; MECA-
NISMO ESCAMOTEÁVEL EM CHAPA DE AÇO 
ESTRUTURAL COM 4,75 MM DE ESPESSURA 
E CHAPA DE AÇO ESTRUTURAL COM 8,00 MM 
DE ESPESSURA. ESTRUTURA: ESTRUTURA 
DE SUSTENTAÇÃO EM FORMATO Z COM 
BRAÇOS INTEGRADOS CONFECCIONADA 
EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO 
SAE 1020 COM 22,22MM DE DIÂMETRO (7/8-), 
PAREDE 2,25MM; TRAVESSA DE APOIO EM 
TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 
1020 COM 22,22MM DE DIÂMETRO (7/8-), PA-
REDE 1,90MM; ESTRUTURA APOIADA SOBRE 
4 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLA-
MENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON 
COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA 
JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, 
BANDA DE ROLAGEM EM POLIURETANO PARA 
USO EM PISO DURO, AMADEIRADOS E COM 
REVESTIMENTOS VINÍLICOS; ACABAMENTO: 
COMPONENTES METÁLICOS INTERNOS E 
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO PREPARADOS 
ATRAVÉS DE PROCESSO DE ZINCAGEM. ACA-
BAMENTO EM PINTURA A PÓ DO TIPOHÍBRIDA 
COM CAMADA DE 60 MÍCRONS E CURA EM 
ESTUFA À 200 °C, NA COR PRETO LISO SEMI-
BRILHO W- ECO, COM SUPERFÍCIES METÁLI-
CAS PREPARADAS PREVIAMENTE ATRAVÉS 
DE TRATAMENTO COM FOSFATO DE ZINCO, 
PROPICIANDO MAIOR ADERÊNCIA E ACABA-
MENTO DA PINTURA. DIMENSÕES: ALTURA 
DO ENCOSTO: 0,38M LARGURA DO ENCOSTO: 
0,47M; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 0,44M 
LARGURA DO ASSENTO: 0,47M - PROFUNDI-
DADE TOTAL DACADEIRA: 0,63M ALTURA TO-
TAL DA CADEIRA: 0,86M ALTURA DO ASSENTO: 
0,50M LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 0,56M 
CONDIÇÕES ADICIONAISSERÁ ADMITIDA UMA 
VARIAÇÃO NAS MEDIDAS INFORMADAS DE 
+/- 1% (UM POR CENTO). ENTENDE-SE POR 
SIMILAR O PRODUTO APRESENTADO QUE 
SEJA PRODUZIDO SEGUINDO AS MESMAS.

UND 5 925,00 4.625,00
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POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE RE-
LAX C/ BRAÇOS CROMADOS, ARANHA EM 
ALUMÍNIO REVESTIDA EM VINIL ASSENTO: 
COMPENSADO MULTILAMINADO COM 18 MM 
DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMI-
CAMENTE COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA 
E DENSIDADE DE 45 A 50 KG/M³; REVESTI-
MENTO EM VINIL; ENCOSTO: COMPENSADO 
MULTILAMINADO COM 18 MM DE ESPESSURA; 
ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 
60 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE 
DE 45 A 50 KG/M³; REVESTIMENTO EM VINIL; 
BRAÇO: APOIA BRAÇOS CONFECCIONADO EM 
CHAPA DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1020 COM 
4,75MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO 
EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETA-
DO. BASE: BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL 
COM ARANHA DE 5 HASTES EM ALUMÍNIO 
INJETADO, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE 
DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 
50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, 
SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A 
ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, BANDA 
DEROLAGEM EM POLIURETANO PARA USO 
EM PISO DURO, AMADEIRADOS E COM RE-
VESTIMENTOS VINÍLICO; COLUNA CENTRAL 
DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNI-
CO, ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS 
E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA 
RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA 
ALTURA DA CADEIRA COM MOLA A GÁS, REGU-
LAGEM FEITA POR ALAVANCA; MECANISMO: 
MECANISMO DO TIPO RELAX, COM SISTEMA 
DE LIVRE FLUTUAÇÃO OU TRAVADO. POSSUI 
AJUSTE DE TENSÃO DA MOLA POR MANÍPU-
LO. FIXAÇÃO DO ASSENTO COMDISTÂNCIA 
ENTRE FUROS DE 160 X 200MM. ACABAMEN-
TO: COMPONENTES METÁLICOS INTERNOS 
E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO PREPARADOS 
ATRAVÉS DE PROCESSO DE ZINCAGEM. 
ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ DO TIPO 
HÍBRIDA COM CAMADA DE 60 MÍCRONS E 
CURA EM ESTUFA À 200 °C, NA COR PRETO 
LISO SEMIBRILHO W -ECO, COM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS PREPARADAS PREVIAMENTE 
ATRAVÉS DE TRATAMENTO COM FOSFATO 
DE ZINCO, PROPICIANDO MAIOR ADERÊNCIA 
E ACABAMENTO DA PINTURA. ACABAMENTO 
EM BANHO DE CROMO COM BASE NIQUELADA 
SOBRE AÇO POLIDO TRATADO QUIMICA-
MENTE, COM ESPESSURA DE CAMADA QUE 
ATENDE A REQUISITOS DE RESISTÊNCIA E 
DURABILIDADE. SUPERFÍCIE DA ARANHA EM 
ALUMÍNIO POLIDO. DIMENSÕES: ALTURA DO 
ENCOSTO: 0,69M LARGURA DO ENCOSTO: 
0,50M PROFUNDIDADE.

UND 5 1.030,00 5.150,00
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POLTRONA GIRATÓRIA EXECUTIVA C/ BRA-
ÇOS REVESTIDA EM VINIL ASSENTO: COM-
PENSADO MULTILAMINADO COM 14 MM DE 
ESPESSURA ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA 
DE ALTA PERFORMANCE (AP) COM 45MM DE 
ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 33 A 37 
KG/M³; REVESTIMENTO EM VINIL; ENCOSTO: 
COMPENSADO MULTILAMINADO COM 13 
MM DE ESPESSURA; ESPUMA EXPANDIDA/
LAMINADA DE ALTA PERFORMANCE (AP) COM 
35MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE 
DE 33 A 37 KG/M³; REVESTIMENTO EM VINIL; 
BRAÇOS: APOIA BRAÇOS SL NEW PU EM 
POLIURETANO INJETADO, CORPO DO BRAÇO 
EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, 
COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, COM 
7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA 
FEITA POR BOTÃO, TOTALIZANDO 85 MM DE 
CURSO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO 
COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO 
REGULAGEM LATERAL POR PARAFUSO COM 
AUXÍLIO DE CHAVE. BASE: BASE GIRATÓRIA 
DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES 
DE AÇO COM PINO DO RODÍZIO SOLDADO 
NA EXTREMIDADE DA HASTE EM FUROS 
FLANGEADOS, EVITANDO QUE SE SOLTEM, 
COBERTA POR POLAINA INJETADA EM POLI-
PROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, 
APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO 
E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂ-
METRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA 
PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, 
QUE FACILITA O GIRO, BANDA DE ROLAGEM 
EM POLIURETANO PARA USO EM PISOS 
DUROS OU VINÍLICOS. COLUNA CENTRAL 
DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNI-
CO, ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS 
E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA 
RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA 
ALTURA DA CADEIRA COM MOLA A GÁS, REGU-
LAGEM FEITA POR ALAVANCA; TELESCÓPICO 
INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO 
TEXTURIZADO, DIVIDIDO EM 3 PARTES 
ENCAIXADAS, USADOS PARA PROTEGER A 
COLUNA; MECANISMO: MECANISMO COM 
SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO (SRE), 
DE ESTRUTURAMONOBLOCO, SOLDADO POR 
PROCESSO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA 
COM ACABAMENTO DE PROTEÇÃO INFERIOR 
INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍME-
RO. SUPORTE FIXO DO ASSENTO COM 3° 
DE INCLINAÇÃO. SUPORTE DO ENCOSTO 
COM REGULAGEM DE ALTURA AUTOMÁTICA 
ATRAVÉS DE CATRACA COM 12 POSIÇÕES, 
TOTALIZANDO 80 MM DE CURSO, RECOBERTO 
POR CAPA INJETADA.

UND 5 885,00 4.425,00

TOTAL 872.720,00
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Gurinhém firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente forma-

lizada através do respectivo Contrato, serão observadas as cláusulas e condições constantes do 
Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00019/2022, parte integrante 
do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua 
vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Gurinhém, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00019/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00019/2022 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
CNPJ: 07.239.645/0001-20.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 

- 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28.
Valor: R$ 872.720,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Gurinhém.
Gurinhém - PB, 17 de Junho de 2022

TARCISIO SAULO DE PAIVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE DESTINADOS A 
ATENDER AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presen-
cial nº 00019/2022. DOTAÇÃO: GABINETE DO PREFEITO 02.020–SEC.DE ADMINIST. PLANEJA-
MENTO E FINANÇAS 02020.04.122.0011.1002 – REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO 
02020.04.123.0015.2004 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 02.030–SEC.DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02030.04.122.0015.2006 – GERECIAMENTO DA SEC. DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBENTE 02.040–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02040.12.361.0005.2008 
– MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE 02040.12.361.0005.2030 – EXECUÇÃO 
DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO 02040.12.361.0005.2039 – MANUTENÇÃO E COORD. 
DO ENSINO BASICO – FUNDEB 40% 02040.12.361.0005.2041 – MANUTENÇÃO DE OUTROS 
PROGRAMAS DO FNDE 02040.12.361.0011.1003 – REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES 
ESCOLARES 02040.12.361.0011.1057 – IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDU-
CAÇÃO – VAAT 02040.12.365.0013.1019 – CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ 
ESCOLA 02040.12.365.0013.2010 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 
02040.12.365.0013.1057 – MELHORIAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL – VAAT 02.060–FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 02060.10.301.0006.1028 – REEQUIPAGENS DAS UNIDADES 
BASICAS DE SAUDE 02060.10.301.0006.2013 – GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAU-
DE – PAB FIXO 02060.10.301.0006.2014 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE 
SAUDE – FMS 02060.10.301.0006.2043 – MANUT.E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS 
PROGR.DO SUS 02060.10.301.0006.2065 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE 
AO COVID–19 02.070–SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 02070.04.122.0015.2025 – GE-
RENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 02.080–FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSIST.SOCIAL 02080.08.122.0010.2022 – GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA 
SOCIAL 02080.08.243.0018.2031 – OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCEN-
TE FNAS/CRA 02080.08.243.0018.2040 – DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA 
FELIZ –SUAS 02080.08.244.0017.2019 – GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA 
02080.08.244.0017.2044 – COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS 
02.100–SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO 02100.13.695.0008.2064 – MANUTENÇÃO DO 
DEPARTAMENTO DE TURISMO Elementos de Despesas: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE 
CONSUMO / 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT 
Nº 00066/2022 - 17.06.22 - EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - R$ 872.720,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos, de forma parcelada, para 
atender as necessidades das secretarias deste município, conforme especificações do termo de 
referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2022. DOTAÇÃO: GABINETE DO 
PREFEITO 02.020–SEC.DE ADMINIST. PLANEJAMENTO E FINANÇAS 02020.04.122.0011.1002 
– REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO 02020.04.123.0015.2004 – MANUTENÇÃO 
DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 02.030–SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
02030.04.122.0015.2006 – GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE 
02.040–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02040.12.361.0005.2008 – MANUTENÇÃO E DESENV. 
DO ENSINO FUND. MDE 02040.12.361.0005.2030 – EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO 
EDUCAÇÃO 02040.12.361.0005.2039 – MANUTENÇÃO E COORD. DO ENSINO BASICO 
– FUNDEB 40% 02040.12.361.0005.2041 – MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS 
DO FNDE 02040.12.361.0011.1003 – REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES 
02040.12.361.0011.1057 – IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO 
– VAAT 02040.12.365.0013.1019 – CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ES-
COLA 02040.12.365.0013.2010 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 
02040.12.365.0013.1057 – MELHORIAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL – VAAT 02.060–FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 02060.10.301.0006.1028 – REEQUIPAGENS DAS UNIDADES 
BASICAS DE SAUDE 02060.10.301.0006.2013 – GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE 
SAUDE – PAB FIXO 02060.10.301.0006.2014 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS 
DE SAUDE – FMS 02060.10.301.0006.2043 – MANUT.E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS 
PROGR.DO SUS 02060.10.301.0006.2065 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE 
AO COVID–19 02.070–SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 02070.04.122.0015.2025 – GE-
RENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 02.080–FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSIST.SOCIAL 02080.08.122.0010.2022 – GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA 
SOCIAL 02080.08.243.0018.2031 – OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCEN-
TE FNAS/CRA 02080.08.243.0018.2040 – DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA 
FELIZ –SUAS 02080.08.244.0017.2019 – GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA 
02080.08.244.0017.2044 – COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS 
02.100–SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO 02100.13.695.0008.2064 – MANUTENÇÃO DO 
DEPARTAMENTO DE TURISMO Elementos de Despesas: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS 
DE CONSUMO / 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Gurinhém e: CT Nº 00062/2022 - 16.06.22 - CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI - R$ 
70.980,00; CT Nº 00063/2022 - 16.06.22 - GM COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 100.640,00; CT Nº 
00064/2022 - 16.06.22 - MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 157.190,00; 
CT Nº 00065/2022 - 16.06.22 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - R$ 75.900,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDO PELO MUNICÍPIO DE GU-
RINHÉM. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00021/2022. DOTAÇÃO: 02.07 SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS–P.JURIDICA. VIGÊNCIA: 
até 20/06/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00073/2022 
- 20.06.22 - ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 82.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
AVISO ADIAMENTO ABERTURA DE PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS 002/2022
O Presidente da CPL do município torna público, que a reunião marcada para dia 28 de junho 

de 2022, as 09:00, para abertura de propostas de preços do processo acima identificado, foi adiado 
para o dia 07 de julho de 2022, ás 09:00h da manhã no mesmo local, devido à falta de Quórum. 
Informações poderão ser obtidas junto a CPL, Rua Antônio Caetano, 92 Centro Imaculada-PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: licitacaopmi2021@gmail.com. 

Imaculada - PB, 29 de junho de 2022
JOSÉ GILSON PEREIRA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00025/2022, para o dia 05 

de Julho de 2022 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Praça Vila do Imperador, 
160 - Centro - Ingá - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido 
endereço. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. 

Ingá - PB, 29 de Junho de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 40901/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação de pavimentação em vias 

públicas urbanas do município de Manaíra – PB, conforme Contrato de Repasse nº 912543/2021/
MDR/CAIXA, Operação 1075565-44.

PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB.
DOTAÇÃO: RECURSOS: CONTRATO DE REPASSE Nº 912543/2021/MDR/CAIXA, OPERA-

ÇÃO 1075565-44 E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPÍO DE MANAÍRA, ATRAVÉS DA SEGUINTE 
DOTAÇÃO: 20.500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - PROGRAMA DE TRABALHO - 15 451 
1014 1018 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E CONSTRUÇÃO EM PARALELÉPIPEDO/IMPLANTAÇÃO 
DE MEIO-FIOS - ELEMENTO DE DESPESA - 4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES.

CONTRATADO(S): EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 02.750.635/0001-31
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 04 (quatro) meses
VALOR GLOBAL: R$ 286.901,24 (duzentos e oitenta e seis mil, novecentos e um reais e vinte 

e quatro centavos).
Manaíra - PB, 27 de junho de 2022.

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 00015/2022
OBJETO: Contratação de Veículos, destinados ao Transporte Escolar do Município de Manaíra 

– PB, conforme o Edital e seus anexos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00015/2022
DOTAÇÃO: RECURSOS: 20.200 GABINETE DO PREFEITO - 04 122 1002 2003 MANUTENÇÃO 

DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - 20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO - 04 122 1002 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO; 20.500 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS - 15 122 
1002 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA; 20.600 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 12 361 1005 2020 MANUTENÇÃO DE OUTROS 
PROGRAMAS DO FNDE - 12 361 1005 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL – MDE; 12 365 1005 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL – MDE; 12 361 1005 2016 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO 
EDUCAÇÃO; 12 361 1005 2023 MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 
DESPESAS 30%; 20.700 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -   10 301 1008 2050 MANUTENÇÃO 
DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS; 10 301 1008 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE SAÚDE – 20.800 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 08 244 1009 
2063 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- COMPONENTE: SCFV/ PBF; 
08 244 1009 2064 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMÍLIA E DO CA-
DASTRO ÚNICO- IGD BF; 08 244 1009 2065 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS; 
20.801 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; 20.801 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; 08 122 1002 2070 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO e 4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

VIGÊNCIA: até 31/12/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e; CT Nº 91501/2022 - ADELMO DA 

SILVA ALVES – CPF Nº 219.618.518-30, VALOR: R$ 39.600,00; CT Nº 91502/2022 - ALDECY ALVES 
RABELO - CPF Nº 051.014.994-47 - VALOR: R$ 27.960,00; CT Nº 91503 - BIANCA DE AQUINO 
BATISTA DA SILVA – CPF Nº 563.284.658-07 – VALOR: $ 21.960,00; CT Nº 91504/2022 - EVERAL-
DO SITONIO DOS SANTOS – CPF N° 065.281.254-65 – VALOR: R$ 34.560,00; CT Nº 91505/2022 
- JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES – CPF N° 090.472.724-63 – VALOR: R$ 32.400,00; CT Nº 
91506 - RICARDO MESSIAS TAVARES DE SOUSA - CPF Nº 708.157.074-79 – VALOR: R$ 39.780,00.

Manaíra/PB, 29 de junho de 2022. 
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LEILÃO Nº 0001/2022

AVISO DE ADIAMENTO
O Presidente da Comissão Permanente de licitação comunica o adiamento do LEILÃO Nº 

0001/2022, para o dia 08 de Julho de 2022 às 10:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: 
Rua Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3625–1111. E-mail: 
marcotulio@marcotulioleiloes.com.br

 Marcação - PB, 29 de Junho de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA. RECORRENTE: CONSTRUTORA BETA GAMA. RECORRIDO: 
CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI. COMUNICA A QUEM POSSA INTERESSAR QUE A 
EMPRESA SUPRACITADA APRESENTOU RECURSO CONTRA A PROPOSTA APRESENTADA 
PELA EMPRESA DECLARADA VENCEDORA, FICANDO ESTA CONVOCADA PARA APRESEN-
TAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO, EM 5 DIAS A CONTAR DESTA PUBLICAÇÃO. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Raimundo Silva, 
302 - Centro - Passagem - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 
34783001. E-mail: administracao@passagem.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 29 de Junho de 2022
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2022

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 CONSTRUÇÃO 
DA QUADRA CEBERTA  DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO NASCIMENTO. Após 
análise e julgamento de propostas, sagrou-se vencedora do certame a empresa T4 ENGENHARIA 
E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 12.096.959/0001-51, no valor global de R$: 292.253,89 (duzentos e 
noventa e dois mil duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos). 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 Lici-
tação 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, 29 de junho de 2022.
Brenda Yasmin Carvalho de Melo

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Julho de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE 
QUEIMADAS – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. 
Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 29 de Junho de 2022
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE POR CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 004/2022
A Prefeitura Municipal de Queimadas, através da Comissão Permanente de Licitação, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados a realização de CHAMAMENTO PÚBLICO, para CREDEN-
CIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM OU SEM FINS 
ECONÔMICOS OU FILANTRÓPICAS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE 
MASTOLOGIA E PSIQUIATRIA (CAPS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS – PB, conforme especificações constantes do anexo I do 
edital, o qual se encontra, na íntegra, à disposição de todos os interessados, na sala da Comissão de 
Licitação, localizada à Rua João Barbosa da Silva, 120, Centro, no horário de expediente das 08:00 
as 12:00 hrs. Os interessados poderão inscrever-se para Credenciamento, a partir da data de 30 
de junho de 2022, permanecendo o chamamento aberto apara inscrição pelo período de 12 (doze) 
meses no local supramencionado, sendo suas inscrições proporcionalmente adequadas ao período 
remanescente de vigência do Credenciamento.   Outras informações pelo Telefone (83) 33922276.

Queimadas, 29 de junho de 2022.
JOSÉ CARLOS DE SOUSA RÊGO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 00012/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 10:30 horas do dia 15 de julho de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CCONTRATAÇÃO PARA 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃO ALE-
XANDRINO. 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) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: 
www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 29 de junho de 2022
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DAS 

CRECHES DO DISTRITO DE LEROLÂNDIA E JARDIM CAROLINA, NO MUNICÍPIO DE SANTA 
RITA, PB

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público o cancelamento da licitação em epígrafe, 
solicitado pela Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a necessidade de modificação do 
Projeto Básico e Planilhas Orçamentárias. Comunica também que em breve será divulgada nova 
licitação, nos termos do Art. 21 da Lei 8.666/1993.

Santa Rita - PB, 29 junho de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
RESULTADO DE ANÁLISE

DE DOCUMENTAÇÃO Nº 00007/2022
LEI Nº 14.133/2021

A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas, em conformidade com Art. 75, inciso I – da 
Lei Federal n.º 14.133/2021, torna público aos interessados o RESULTADO DE ANÁLISE DE 
HABILITAÇÃO DA DISPENSA Nº 00007/2022, que tem como objeto: Contratação de Empresa 
Especializada para Elaboração de Projetos de Engenharia e Arquitetônico referente a Canal de 
Macrodrenagem, Quadra Poliesportiva, Auditório Municipal e Campo de Futebol para o Município 
de São José de Espinharas/PB.   PROPOSTAS CLASSIFICADAS:  EDBERG NOBREGA DE ME-
DEIROS MARTINS, CPF: 054.020.554-08, VALOR TOTAL: R$ 8.000,00 (menor valor nos itens 1 e 
3); APSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ: 40.306.939/0001-01, VALOR TOTAL: 
R$ 12.000,00 (menor valor nos itens 2 e 4).  Analisando as Documentações enviadas foi constatado 
que as proponentes EDBERG NOBREGA DE MEDEIROS MARTINS, CPF: 054.020.554-08; APSO 
ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ: 40.306.939/0001-01 atenderam os requisitos do 
edital. Dessa forma sagraram-se vencedora cujos valores se encontram compatíveis com o valor 
estimado disposto no edital. 

São José de Espinharas, 29 de Junho de 2022.
ROGERIA JORDANIA DA SILVA ASSIS

AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00001/2022
RETIFICAÇÃO

Torna público que através do presidente da CPL, sediada na Rua Orcine Fernandes, S/
Nº - Centro - Sapé - PB, que a licitação modalidade concorrência, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE 
SAPÉ/PB. Onde se ler: Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 16 de Agosto de 2022. 
Leia se: Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 01 de Agosto de 2022; Mantendo 
se Inalterada a peça editalicia; Referência: horário de Brasília - DF. 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. Informa-
ções: 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, 29 de Junho de 2022

WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO
Presidente CPL

PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ
EXTRATO DE ADITIVO

DE CONTRATO
Nº do Contrato: 00013/2019. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ. 

Contratado: MJB PAIXÃO EIRELI-ME. Processo Licitatório: TOMADA DE PREÇOS nº 00002/2019. 
Nº do Aditivo: 01. Objeto do Aditivo: SUPRESSÃO DE VALOR DE CONTRATO. Data da Assinatura 
do Aditivo: 29/06/2022.

LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE
Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00010/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2022, que objetiva: Aquisição de 
Pães, Bolos, Torradas e Bolachas para atender aos usuários dos Programas da Secretaria de 
Desenvolvimento Humano, SAMU e para as Secretarias da Administração Municipal – Solânea/
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GILDENE ARAUJO SILVA 
SOUSA 05041440492 - R$ 128.725,00.

Solânea - PB, 14 de Junho de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00033/2022, que objetiva: Aquisição de suplementos 
(leite), para atendimento às demandas judiciais deste Município – Solânea/PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO 
DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 85.400,00.

Solânea - PB, 17 de Junho de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 14:00 horas do dia 19 de Julho de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
do ramo pertinente para executar a reforma de diversas Escolas no Município de Solânea/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. Edital: www.
solanea.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Solânea - PB, 29 de Junho de 2022
FERNANDO JORGE DA COSTA SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Pães, Bolos, Torradas e Bolachas para atender aos usuários dos 
Programas da Secretaria de Desenvolvimento Humano, SAMU e para as Secretarias da Admi-
nistração Municipal – Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00010/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 02:00 – SECRETARIA DE GESTÃO 
PÚBLICA – 04.122.1002.2004 – 03:00 – SECRETARIA DA FAZENDA – 04.123.1002.2009 
– 04:00 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMLIAR – 
20.122.2003.2012 – 05:00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2005.2019/12.361.2005
.2020/12.361.2005.2023/12.365.2005.2031/12.365.2005.2032 – 06:00 – FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE –10.301.2008.2041/10.302.2009.2044/10.302.2009.2045/10.30
2.2010.2046/10.305.2011.2049/10.301.2008.2053/10.304.2011.2054 – 07:00 – FUNDO MUN. 
ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEC. DE DESENVOLVMENTO SOCIAL E CIDADANIA – 08.244.20
15.2058/08.243.2015.2059/08.244.2014.2061/08.244.2015.2062/08.244.2015.2066/08.243.
2013.2067/08.243.2015.2069 – 08:00 – SECRETAIRA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANS-
PORTES E ESTRADAS – 15.122.1002.2071/15.452.1002.2072 – 09:00 – SECRETARIA DA 
INDUSTRIA COMÉRCO E TURISMO – 13.392.2021.2074/22.122.1002.2076/27.812.2020.20
77 – 10:00 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA 
– 18.122.1002.2078 – ELEMENTO DE DESPESA – 3.3.90.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Solânea e: CT Nº 00209/2022 - 15.06.22 - GILDENE ARAUJO SILVA SOUSA 
05041440492 - R$ 128.725,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de suplementos (leite), para atendimento às demandas judiciais deste 
Município – Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00033/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Solânea::06.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE 
SAÚDE) – 10.306.2010.2050. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.99 – MATERIAL DE CONSU-
MO E 3.3.90.32.99 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (150010002) – RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS DA SAÚDE – (16000000) – RECURSOS DO SUS. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: 
CT Nº 00211/2022 - 17.06.22 - MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA 
SAUDE LTDA - R$ 85.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
AVIISO DE CONVO0CAÇÃO

PARA ABERRTURA DE PROPO0STAS
O Município de Vistaa Serrana-PB torna público para ciência dos interessados, que tendo em 

vista o término do prazo de interposição de recursos quanto aos documentos de habilitação e que 
não foi apresentado recurso, o Município dará prosseguimento ao Processo– Tomada de Preços nº 
005/2022, cujo, realizando sessão pública de abertura do envelopess de propoostass da empresa 
habilitada no referido Processo, no dia 07 de julhp de 2022 às 9:00hs, no setor de Licitação na Sede 
da Prefeitura Municipal de Vista Serrana-PB

VISTA SERRANA-PB, 29 DE JUNHO DE 2022
TAMIRES PINHEIRO XAVIER 

 (Presidente da CPL)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2022
PROCESSO Nº 31.202.002327.2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE RECEPTORES GNSS RTK E DRONE, destinado à Superintendência 
de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba - SUPLAN, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 15/07/2022 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 22-00852-6
João Pessoa, 29 de junho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação
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AVISO DE LICITAÇÃO – 2ª Chamada
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2022
PROCESSO Nº 22.208.000073.2022

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, destinado à Fundação Centro Integrado de 
Apoio ao Portador de Deficiência - FUNAD, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 13/07/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
NÚMERO DO PREGÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR: 901182022
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a 1ª chamada foi FRACASSADA, 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, da Lei nº 14.217, 
de 2021 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a segunda chamada 
da licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic08@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00965-7
João Pessoa, 29 de junho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 082/2022

PROCESSO Nº 30.000.012549.2021
OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO 

DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO, COM EXCLUSIVIDADE, DE SALÁRIOS, PROVENTOS 
E VENCIMENTOS, APOSENTADORIAS, PENSÕES E SIMILARES, DE SERVIDORES OU 
EMPREGADOS PÚBLICOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS E DO PAGAMENTO DOS 
FORNECEDORES, BENS, SERVIÇOS E INSUMOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, 
DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DA PARAÍBA, SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES, 
CONFORME EDITAL E ANEXOS.

DATA E HORÁRIO: 19/07/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
LOCAL: AUDITÓRIO DA ESPEP, situado na rua Desportista João Apóstolo de Souza, s/n - 

Mangabeira VII, João Pessoa - PB, 58058-562.
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, e subsidia-
riamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelo site: www.centraldecom-
pras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic11@centraldecompras.pb.gov.br.

Cadastro CGE nº 22-01244-8
João Pessoa, 29 de junho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 024/2022

REGISTRO Nº 22-01239-0
OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BATALHÃO DE OPERAÇÕES 

POLICIAIS ESPECIAIS - BOPE, EM JOÃO PESSOA/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: 01 de agosto de 2022, às 09h. 

João Pessoa, 29 de junho de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 025/2022

REGISTRO Nº 22-01245-6
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR PARAHYBA 4, EM JOÃO PESSOA/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: 01 de agosto de 2022, às 10h. 

João Pessoa, 29 de junho de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

CONCORRÊNCIA Nº 06/2022
Registro CGE Nº 22-00740-4

COMUNICADO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. 

José Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – 
CPL, comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 06/2022 (Obras de Pavimentação e 
Melhoramento do Contorno de Bananeiras Alça Nordeste, com aproximadamente  2,92 km), que 
no decorrer do prazo recursal, impetrou, tempestivamente recurso contra a decisão da Comis-
são, a Empresa: ZACCARA ENGENHARIA EIRELI através do processo  DER-PRC-2022/03227 
datado de 18/06/2022. Desta forma, em atendimento aos parágrafos 3º e 5º do artigo 109 da Lei 
de Licitações e Contratos, o auto dos processos ficarão com vistas franqueadas aos interessados 
na sala desta comissão.

A CPL informa, ainda, que fica aberto o prazo para impugnação aos recursos a partir da data 
desta publicação no protocolo do DER/PB.

João Pessoa, 29 de junho de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022  (Obras de Construção de Pista 
para Caminhada com 756 metros de extensão e 2 metros de largura na cidade de Barra de Santa 
Rosa), que após análise detalhada nas documentações das Propostas de Preços, respaldada na 
legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 considera 
classificadas as Empresas na seguinte ordem:  1º lugar: UG CONSTRUTORA E SERVICOS EI-
RELI- R$ 620.019,00  2º lugar - SUPERJET SERVIÇO DE ENGENHARIA EIRELI– R$ 667851,62, 
3º lugar - PLANENG ENGENHARIA LTDA – R$ 722.291,02 e 4º lugar - MATRIX CONSTRUTORA 
EIRELI – R$ 746.114,14

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

João Pessoa, 29 de junho de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA

11ª Vara Cível da Capital
EDITAL DE CITAÇÃO

COM PRAZO DE 20 DIAS
O MM. JUIZ (A) DE DIREITO, EM VIRTUDE DE LEI...

F A Z S A B E R a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, 
que tramita noJuízo da 13ª Vara Cível da Capital a Ação de Execução por Título Extrajudicial, 
Processo JudicialEletrônico (PJE): 0026658-98.2011.8.15.2001, movida por COOPERATIVA DE 
CREDITO,POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI EVOLUCAO (EXEQUENTE) em desfavor 
deADRIANA PAULA COUTO DE ANDRADE (EXECUTADO) e OUTROS. Em razão das tentativas-
frustradas de citação do executado nos endereços disponíveis, e desconhecido o atual paradeiro, 
foiconsiderado em local incerto ou ignorado. Pelo que determinou-se a expedição do presente 
Edital, nostermos do art. 256, II e § 3º, do CPC/2015, e por meio do qual FICA CITADA ADRIANA 
PAULACOUTO DE ANDRADE para pagar a dívida exequenda no valor de R$ 23.628,94 (vinte 
e três mil,seiscentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos), atualizada e com juros de 
mora, mais ascustas da execução e honorários advocatícios no percentual de 10% do valor do 
débito, no prazo de 03dias, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 
garantir a execução. Havendoo pagamento integral do débito nesse prazo, os honorários serão 
reduzidos pela metade. Poderá opor-se àexecução por meio de embargos, oferecidos no prazo 
de 15 (quinze) dias, com contagem própria,independentemente de penhora, depósito ou caução. 
No prazo para embargos, reconhecido o crédito doexequente e comprovando o depósito de 30% 
do valor em execução, acrescido de custas e de honoráriosde advogado, o executado poderá 
requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelasmensais, acrescidas de 
correção monetária e de juros de 1% por cento ao mês. O prazo para pagamentoe/ou embargos 
iniciam-se no primeiro dia útil após o término do prazo de validade do Edital, que é de 20dias, 
com sua publicação eletrônica. Caso o executado (s) não atenda (m) ao chamado para responder 
àação será considerado (s) revel, sendo-lhe (s) nomeado curador especial na figura de Defensor 
Públicopara sua defesa (art. 72, II e 257, IV, do CPC). Desse modo, atendidas as formalidades 
legais exigidaspara a citação ficta editalícia, com a publicação do presente edital na plataforma 
de editais do CNJ –DJEN, afasta-se alegação de desconhecimento da ação em curso. Dado e 
passado na cidade de JoãoPessoa/PB, aos 19 dias do mês de junho do ano de 2022. Eu, Simon 
Abrantes Pinheiro Barbosa,Analista Judiciário, o redigi.

Daniela Falcão Azevedo
Juiz (a) de Direito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS DE CARREIRA DA PARAÍBA - ASPOLPB, CNPJ 
08.451.523/0001-66, através de seu PRESIDENTE BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT GO-
MES E SILVA, matrícula 160.006-1 CONVOCAM, por meio desse Edital, todos os associados 
em pleno gozo de seus direitos, a participar da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 
a realizar-se, dia VINTE E NOVE DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS (29/06/2022), 
com uma primeira convocação às 09h00min e uma segunda convocação às 09h30min, com 
qualquer número de presentes. A Assembleia ocorrerá no Auditório da Central de Polícia Civil 
de João Pessoa-PB, na rua Manoel Rufino da Silva, 500 - Ernesto Geisel, João Pessoa - PB, 
CEP 58076-005. Em virtude da extrema urgência de discutir com a categoria a pauta a ser 
apresentada, a divulgação ocorreu emergencialmente pelas redes sociais da associação, 
Pauta (ordem do dia): I – deliberar sobre a contraproposta do Governo de reestruturação 
da carreira policial.

João Pessoa-PB, 29 de junho de 2022.
BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT GOMES E SILVA

Presidente da Associação dos Policiais Civis de Carreira da Paraíba

Assembleia de Fundação da Associação dos Adquirentes/Proprietários de unidades 
habitacionais do empreendimento Coral de Cristais.  

Os adquirentes proprietários das unidades do Residencial Coral de Cristais, que ora  re-
presentam metade dos adquirentes/proprietários, os Senhores: ERONIDES MENDES LEITE 
FILHO, inscrito no CPF nº 046.504.894-31, BRUNO DO VALE MENDONÇA inscrito no CPF 
nº 010.047.084-08, JEFFERSON SILVA DOS SANTOSinscrito no CPF nº 052.159.699-81, 
EVONIO SOUZA DE CARVALHO  CPF nº 244.386.044-34, ELZA APARECIDA PEREIRA 
FÁVERO inscrita no CPF nº 011.126.857-97 e a CRISTAL CONSTRUTORA LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado  inscrita no CNPJ./MF sob o nº 08.963.284/0001-23, representada 
neste ato por sua sócia administradora BARBARA VIEIRA HENRIQUES inscrita no CPF nº 
107.515.074-40,convidam os interessados e adquirentes de unidades habitacionais Residencial 
Coral de Cristais, localizado com frente para a Avenida Olinda, Tambaú, João Pessoa/PB, 
, registrado: Livro 2-D de Registro Geral do 2º Ofício do Registro de Imóveis (Zona Norte) 
da Comarca desta Capital as Folhas 212 e número de ordem 1.112, para a ASSEMBLEIA 
DE FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DO ADQUIRENTES/PROPRIETÁRIOS DAS UNIDADES 
HABITACIONAIS DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CORAL DE CRISTAIS, a realizar-se 
no dia 11 de julho de 2022, às 19:00 horas em primeira convocação e em segunda às 19:30, 
a realizar de modo eletrônico, por meio da plataforma Google Meet, com identificação dos 
presentes que deverão enviar sua habilitação para o e-mail contratos.mendesadv@gmail.
com, sendo a pauta de assembleia a seguinte:

1- FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO; 
2- APROVAÇÃO DO ESTATUTO; 
3- ELEIÇÃO DA DIRETORIA e CONSELHO FISCAL;
4- INDICAÇÃO DO ENDEREÇO SEDE DA ASSOCIAÇÃO;
5- APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ATRAVÉS DE CONSTRUTORA TERCEIRIZADA;
João Pessoa/PB, 30 de junho de 2022.

            ERONIDES MENDES LEITE FILHO               CRISTAL CONSTRUTORA LTDA
                     CPF nº 046.504.894-31                              CNPJ nº 08.963.284/0001-23
 
             BRUNO DO VALE MENDONÇA                 JEFFERSON SILVA DOS SANTOS
                     CPF nº 010.047.084-08                                 CPF nº 052.159.699-81

         ELZA APARECIDA PEREIRA FÁVERO              EVONIO SOUZA DE CARVALHO  
                     CPF nº 011.126.857-97                                   CPF nº 244.386.044-34

PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ VI S.A, socidade anônima inscrita no CNPJ nº 
35.882.365/0001-71, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente, a LICENÇA DE OPERAÇÃO para a operação da “LINHA DE 
TRANSMISSÃO 500 KV SE SERRA DO SERIDÓ I – SE SANTA LUZIA II E SE SERRA DO 
SERIDÓ I”, localizadas na zona rural dos municípios de Junco do Seridó e Santa Luzia, no 
Estado da Paraíba.

CABEDELO AUTOPEÇAS LTDA, CNPJ: 12.773.994/0001-68, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU 
A SEMAPA, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO, À 
LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DE UM COMERCIO POR ATACADO DE 
PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR, SITUADA A RODOVIA BR 230, NÚMERO 6450, GALPÃO 
03 NO BAIRRO PONTA DE CAMPINA EM CABEDELO PB.

A Empresa LEGACY EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS, pessoa jurídica de direito privado inscrita 
no CNPJ nº 35.397. 246/0001-23, com sede na Rua José Ramalho Brunnet,100 – Cabo Branco, vem 
requerer junto a Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa-PB a licença ambiental de instalação 
do empreendimento Flat Acqualina Resort localizado na Rua Edvaldo Bezerra Cavalcante, Bairro 
Cabo Branco, João Pessoa-PB.

FELINTO E HOLANDA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJsob nº 28.076.162/0001-22,torna 
público que requereuda SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente de CondeaLICENÇA DE INSTA-
LAÇÃO - LI, para construção do imóvel residencialmultifamiliar, localizado na RuaProjetada, s/n, 
Quadra H-20, Lote 13A/14A1, do Loteamento denominado Cidade Balneário Novo Mundo– Conde/
PB. CEP 58.322-000. (Conforme Resolução CONAMA nº 006 de 24/01/1986) 

MIRIAM REGIS DA COSTA, CPF:160.208.204-91 , TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMA-
PA, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO, À LICENÇA 
DE OPERAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO DE UMA CONSTRUÇÃO UNIFAMILIAR, SITUADA A 
RUA AUGUSTO JOSÉ COUTO DE FARIA, S/N JARDIM CAMBOINHA NA QUADRA J, LOTE NO 
LOTEAMENTO JARDIM JERICÓ II, CABEDELO PB

SANCCOL SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA, CNPJ:09.267.923/0001-89 , 
TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAPA, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E 
AQUICULTURA DE CABEDELO, À LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DE 
UMA EMPRESA DE CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,COLETA DE 
ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, SITUADA A RUA HORTENCIA HELENA AMORIM 
BRITO, 350, JARDIM ALFA EM CABEDELO PB.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença Prévia em João Pessoa, em 28 de junho de 
2022. Para a atividade de: Pavimentação e Drenagem da via de acesso à Aldeia Jaraguá, localizada 
no município de Rio Tinto/PB. Processo nº 2022-002256/TEC/LP-3700.
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