
Estrada em 
Remígio será 
inaugurada 
nesta terça-feira

Prazo para 
tirar o título de 
eleitor termina 
amanhã

Agenda administrativa 
do governador João Azevê-
do também inclui entrega 
de casas em Belém. 
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Número de novos elei-
tores cresceu na Paraíba e 
já ultrapassa o quantitativo 
da última eleição. 
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n “O clima estava cada vez mais 
pesado e agravou-se  com a 
realização da Marcha da Família 
com Deus pela Liberdade,  que 
trouxe às ruas os setores mais 
conservadores”.

Abelardo Jurema Filho

Página 2

Assine o Jornal A União agora: (83) 3218.6518 | (83) 9 9117.7042 circulacao@epc.pb.gov.br

Nova fase inclui cirurgias de mão, 
ortopédica e de coluna vertebral

opera paraíba

Procedimentos serão no Trauma de JP, que recebeu novos equipamentos e ampliou número de leitos. Página 4
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

602.272

30.456.873

513.085.948

10.210

663.657

6.234.079
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

8.714.220

428.287.837 

11.603.940.635
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Mayara Rocha (foto) se tornou campeã brasileira de 
powerlifting. Estado também se destacou no judô e goalball.
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Paraíba coleciona 
medalhas e recordes

Foto: Francisco França/Secom-PB
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n “A sonoridade do show (de 
Marisa Monte) foi do rock ao funk/
soul safra anos 1970, passando 
pelo samba raiz (...) Tudo 
executado com esmero por um 
time de notáveis”.

André Cananéa
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Na PB, 57 cidades 
correm risco de 
surto do mosquito 
Aedes aegypti

‘Doidinho’: 
aos 89 anos, 
obra de Zé Lins 
segue atual 

Saúde alerta 
para proliferação 
de caramujos 
africanos em JP

Inseto, que se reproduz 
em locais com água acu-
mulada, transmite dengue, 
chikungunya e zika. 
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Segundo livro do autor 
paraibano aborda temas 
como homossexualidade, 
educação e bullying. 
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População não deve ma-
nusear moluscos, pois eles 
podem transmitir meningite 
e afetar as vias respiratórias. 
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Protocolo de intenções para instalação de uma nova unidade de teleatendimento foi assinado, ontem, pelo governador João Azevêdo. Página 13

Nova sede da AeC em JP vai gerar três mil empregos

“Máscara 
mortuária caiu 

no obsoletismo”, 
afirma especialista

Técnica reproduz 
rosto do morto em molde 

tridimensional para dar 
origem a um busto. 
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Governo do Estado 
amplia, de 25% para 50%, o 
subsídio do segundo trecho 
da passagem no transporte 
público na Grande João 
Pessoa. 

Página 17

Medidas procuram conter alta nas 
passagens de ônibus intermunicipais

Foto: Marcos Russo



 Um homem que não cumpre, de modo contumaz, a palavra 
empenhada, jamais será confiável. Essa máxima atravessa séculos. 
E, à luz do regramento ético, deverá permanecer, podemos assim 
dizer, como cláusula pétrea, nos próximos que virão.  

Um homem que não cumpre a palavra é, potencialmente, 
perigoso não somente para o seu núcleo social, mas para o 
conjunto da sociedade. É um indivíduo que negocia acordos ao 
modo de um chatim: vende o que não pretende entregar.    

Um homem que não cumpre a palavra gera, deliberadamente, 
a desarmonia. Por meio de bravatas, interessa a ele provocar 
tumulto, oferecer comida barata, miúdos – até o fel da cloaca –, 
como combustível, a uma porção de famintos que se alimentam de 
extremismos.     

Abutre que se nutre da podridão, o homem que não cumpre a 
palavra atua para que as regras da civilidade entrem em processo 
de decomposição. É um incivil, por natureza.  

O homem que não cumpre a palavra é perigosíssimo. E estando 
ele na condição de presidente de uma nação, sua deliberada 
atuação contra as regras democráticas potencializa a sua 
periculosidade, uma vez que ele se encontra na condição de poder 
insuflar uma massa de manobra que comunga com o seu projeto 
beligerante.   

O presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar o processo eleitoral 
brasileiro, apesar de ter prometido aos presidentes da Câmara 
dos Deputados e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, 
respectivamente, que não mais questionaria a confiabilidade das 
urnas eletrônicas. Em dezembro de 2021, admitiu que o modelo 
era seguro, após passar meses dizendo o contrário: “Teremos um 
voto confiável no ano que vem”, disse. Não cumpriu a palavra e, 
novamente, recrudesceu os ataques ao processo eleitoral.  

Bolsonaro se elegeu presidente, em 2018, prometendo acabar 
com a troca de favores entre o Executivo e o Congresso. Não 
cumpriu o que dissera. Em sua gestão, o chamado ‘toma lá, dá 
cá’ não somente permaneceu, como foi ampliado, por meio do 
orçamento secreto.  

É como diz o ditado popular: o que ele diz não se escreve. 

Artigo

Sem palavra 
Editorial

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Que vença a democracia 
Em fevereiro de 1964, às vésperas da cha-

mada Revolução de Março, o país respirava 
um clima de muita apreensão. O Rio de Ja-
neiro, então a principal caixa de ressonância 
dos acontecimentos políticos brasileiros, vi-
via momentos de forte ebulição, sob a lide-
rança de Carlos Lacerda, udenista histórico 
e uma das vozes mais eloquentes da Opo-
sição ao governo João Goulart do qual meu 
pai era ministro da Justiça. 

Mais do que um político habilidoso, ar-
diloso, que sabia tirar partido das situações 
mais adversas – como aconteceu no célebre 
episódio do atentado da Rua Toneleros  que, 
praticamente, determinou o suicídio de Ge-
túlio Vargas – Lacerda era um homem pro-
fundamente inteligente, de raciocínio rápi-
do, que não deixava perguntas sem resposta 
e era ferino no contra-ataque aos adversários 
que o combatiam. 

O “lacerdismo”, no Rio de Janeiro e em 
todo o país, era uma praga. Como gover-
nador, Lacerda tinha feito uma gestão in-
discutivelmente realizadora, com obras 
importantes como a construção do túnel 
Rebouças, a conclusão do aterro do Flamen-
go e a remoção das favelas da zona sul para 
conjuntos habitacionais, além de uma sé-
rie de ações que tinham o apoio, especial-
mente,  das elites e da classe média alta, que 
exerciam forte influência perante a opinião 
pública. 

O clima estava cada vez mais pesado e 
agravou-se  com a realização da Marcha da 
Família com Deus pela Liberdade,  que trou-
xe às ruas os setores mais conservadores – 
a chamada Direita silenciosa -  e as donas 
de casa; nos quartéis, o episódio da  Revol-
ta dos Sargentos colocou ainda mais lenha 
na fogueira das  Forças Armadas que, àque-
la altura, também sinalizava o seu descon-
tentamento com o Governo do presidente 
Goulart, preocupadas com a influência do 
seu cunhado, o governador gaúcho  Leonel 
Brizola, que sempre foi um homem de ‘es-
querda’ e ligado aos movimentos sociais. 

Naquela altura, já se percebia um acautela-
mento contra uma suposta ‘comunização” 
que estaria em curso no Brasil. 

Pouco mais de um mês após esses fatos, 
o presidente João Goulart foi destituído do 
Poder; o Congresso Nacional foi fechado e 
o Poder Judiciário teve suas atividades in-
terrompidas, com a decretação do Ato Ins-
titucional nº 1,  que cassou mandatos, sus-
pendeu direitos e garantias individuais e 
instalou o regime de exceção no país que 
iria durar mais de 20 anos. 

Qualquer semelhança desses fatos com 
o que se assiste hoje no país, pode ser uma 
mera coincidência. Mas as manifestações 
de rua, de um lado pedindo o retorno do 
Regime Militar, a implantação do AI-5 e a 
derrocada da Justiça Eleitoral e do STF;  e, 
de outro, manifestantes clamando a volta 
do presidente Lula, a manutenção das ins-
tituições e a derrubada do presidente Bol-
sonaro, indicam que a previsão não é das 
mais otimistas. 

Há que se torcer para que o bom senso 
prevaleça e que a decisão final saia do resul-
tado das urnas, através do voto livre e so-
berano do povo brasileiro, respeitando-se a 
vontade da maioria. 

E que vença a democracia.

A Paraíba teve poucas bigs-bands: a Pe-
reira Lima, de Princesa, onde tocou o fu-
turo maestro José Siqueira, com seus 24 
instrumentos importados de Paris pelo 
mecenas Zepereira, nos anos vintes; a Jazz 
Ideal, de Von Soshten, que deu origem à Ta-
bajara, que deu seu nome à rádio PRI-4 no 
fim dos anos quarentas; a segunda Tabaja-
ra, que substituiu a primeira quando esta 
foi para o Rio; a terceira Tabajara, que subs-
tituiu a segunda quando esta outra migrou 
para Recife; a Orquestra Paraibana de Fre-
vos, do maestro Amaury; a Metalúrgica 
Filipéia, onde Sivuca viu mais gás que na 
Tabajara; e, mais recentemente, a Toque de 
Vida, composta de jovens sob a batuta de 
tantos maestros: Vicente, Amaury, Delfino, 
Vilôr Filho, e, desde as pautas suplementa-
res do Céu, os maestros Cabelo, Radegun-
des e Adenilton, encantados nesta estação. 

Se a Orquestra Tabajara tinha no seu 
cartel músicos como Severino Araújo, a Or-
questra da Rádio Tabajara, que lhe subs-
tituiu, contou com elementos do peso de 
Moacir Santos. Depois, quando a Orques-
tra da Rádio Tabajara migrou para a Rádio 
Jornal do Comércio, do Recife, fizeram ou-
tra orquestra para a Rádio Tabajara, onde 
Hermeto Pascoal tocou piano e sanfona. 

Alguém pode se admirar pelo fato de 
Princesa já ter Grande Orquestra nos anos 
vintes. Tinha mais: a orquestra fazia parte 
do Grêmio Lítero-Recreativo Joquim Ino-
josa, que respondeu ao Manifesto Moder-
nista de 1922. A terra de Canhoto e de Alci-
des Carneiro foi a única cidade da Paraíba 
a repercutir o Manifesto Modernista. Por 
essas e outras, José Siqueira procurou a or-
questra de Princesa para desenvolver seu 
aprendizado e talento musical.

Agora vem a Orquestra Toque de Vida 
dar um novo tom à boa música que sempre 
se fez na Paraíba. A Toque de Vida não é 
apenas uma orquestra nova; é uma orques-
tra jovem, formada por um grupo ainda 
adolescente, originário dos bairros perifé-
ricos da Capital da Paraíba. A orquestra é o 
principal fruto da Escola de Música Toque 
de Vida (Emtoque), que gerou, ainda, um 
grupo regional de choro do melhor nível. 

Neste milênio, a Toque de Vida já ini-
ciou mais de dois mil jovens nos caminhos 
da música, conseguindo profissionalizar 
alguns e encaminhar outros para o bacha-
relado musical da UFPB, contando apenas 
com um prédio cedido pelo Governo do 
Estado, uma verba da Prefeitura da Capi-
tal e o apoio da Associação de Empresas de 
Transporte Coletivos. 

A escola e a orquestra formaram seu 
instrumental com doações de músicos en-
tusiastas do projeto, a exemplo de Walter 
Galvão, que cedeu o seu teclado, e Wellin-
gton Farias, que doou o seu cavaquinho, 
e outros humildes mecenas. Wellington 
fez mais: mirado no exemplo da Toque de 
Vida, fundou sua própria escola em Serra-
ria ─ a Escola de Música Genaldo Cunha 
Lins, destinada à formação musical de jo-
vens carentes.

Se as escolas de Vicente e Wellington 
mais não fizeram, foi à falta de maiores re-
cursos. Quem quiser ver e ouvir os jovens 
tocar, queiram ir até o bom clima de Ser-
raria, ou, aqui mais perto, atrás da Cinep e 
da Cefet (antiga Escola Técnica Federal), à 
sede da Emtoque, na rua, Prefeito Oswaldo 
Pessoa, depois da Feira de Jaguaribe. Hoje 
é dia do ensaio sempre aberto ao público, 
às nove da nossa manhã.

Toque de Vida

Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com | Colaborador
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As forças que integram a 
Segurança Pública da Paraí-
ba prenderam 158 pessoas 
durante a Operação Traba-
lhador. Coordenadas pela Se-
cretaria da Segurança e De-
fesa Social (Sesds), as ações 
tiveram início na última 
quinta-feira e foram finali-
zadas à meia-noite do último 
domingo. Elas foram opera-
cionalizadas por equipes da 
Polícia Militar, Polícia Civil, 
Corpo de Bombeiros Militar, 
Secretaria de Administração 
Penitenciária (Seap) e Depar-
tamento Estadual de Trânsi-
to (Detran), além do Grupa-
mento Tático Aéreo (GTA) 
da Sesds, com as aeronaves 
Acauã 1 e 2 em apoio às ope-
rações policiais e ainda a res-
gates, do Litoral ao Sertão.

 No total, 18 armas de fogo 
foram apreendidas e mais de 
2 kg de drogas retiradas de 
circulação em todo o esta-
do. Durante a Operação Tra-
balhador foram recuperados 
ainda 30 veículos com regis-
tros de roubos ou furtos.

 De acordo com a Polícia 
Militar, a Operação alcançou 
um resultado de 26% de redu-
ção dos roubos, com desta-

que para os casos de assaltos 
em estabelecimentos comer-
ciais, que caíram 61% em re-
lação ao mesmo período do 
ano passado.

 Entre os pontos de refor-
ço, o Centro Histórico de João 
Pessoa recebeu uma atenção 
especial por parte da PM, bem 
como outras praças, em um 
trabalho integrado também 
com a Guarda Municipal de 
João Pessoa. A operação teve 
um reforço de 501 policiais 
militares por dia e 199 viatu-
ras, sem afetar o policiamen-
to normal nos bairros.

 Ao todo, 51 pessoas foram 

detidas em flagrante pela Po-
lícia Civil, nas quatro Regiões 
Integradas de Segurança Pú-
blica (Reisp) do Estado. Fo-
ram lavrados 21 Termos Cir-
cunstanciados de Ocorrência 
(TCO) e 59 inquéritos poli-
ciais foram instaurados du-
rante a Operação. Um total 
de 880 pessoas foram atendi-
das presencialmente nas de-
legacias físicas em toda a Pa-
raíba e 922 procedimentos 
foram abertos através da De-
legacia Online. No mesmo 
período, dois casos de Cri-
mes Violentos Letais e Inten-
cionais (CVLI) foram regis-
trados, segundo dados do 
Núcleo de Análise Criminal 
e Estatística (Nace) da Sesds. 

 
Detran

O Departamento Esta-
dual de Trânsito apreendeu 
sete veículos durante a Ope-
ração, 24 motoristas foram 
autuados por alcoolemia e 28 
autuados em flagrante pela 
prática de outras infrações 
ao Código de Trânsito Bra-
sileiro (CTB). Destes, 21 ti-
veram suas Carteiras Nacio-
nais de Habilitação (CNH) 
apreendidas.

 Foram realizados 210 tes-
tes de bafômetro, durante a 
Operação Trabalhador, defla-
grada em conjunto com as de-
mais forças de segurança do 
estado. O balanço foi divul-
gado pela Coordenação de 
Policiamento e Fiscalização 
do órgão. 

 
Seap

Alinhada com os órgãos 
operativos da Segurança, a 
Secretaria da Administra-
ção Penitenciária (Seap), por 
meio da equipe da Força Tá-
tica Penitenciária (FTPEN), 
participou da Operação Tra-
balhador. Já na última quin-
ta-feira policiais penais, in-
tegrados com equipes do 5º 
Batalhão da Polícia Militar, 
realizaram rondas na Zona 
Sul da capital, mais precisa-
mente nos bairros dos Ban-
cários, Mangabeira, Valenti-
na, Portal do Sol, Gramame e 
Colinas do Sul.

 No Sertão, na cidade de 
Princesa Isabel, a Polícia Penal 
também atuou junto à PM, Po-
lícia Civil, Bombeiros, Guarda 
Municipal, STTrans e Conse-
lho Tutelar em incursões e 
abordagens.

Com o objetivo de divul-
gar os voos fretados da Azul 
Linhas Aéreas para o período 
junino e de férias de meio do 
ano na Paraíba, a Empresa Pa-
raibana de Turismo (PBTur) e 
hoteleiros filiados à Associa-
ção Brasileira da Indústria de 
Hotéis, secção Paraíba (ABIH
-PB), com apoio da Fecomér-
cio-PB, iniciaram ontem, em  
Campinas, interior paulis-
ta, ações de capacitação com 
agentes de viagens ligados à 
operadora Azul Viagens. Fo-

ram capacitados 150 agentes. 
Hoje, a comitiva paraibana 
vai estar em Belo Horizonte, 
capital mineira. Amanhã, em 
Uberlândia. 

Na avaliação da presidente 
da PBTur, Ruth Avelino, é im-
portante massificar a divulga-
ção do Destino Paraíba e dos 
voos fretados junto aos agen-
tes de viagem e ao consumi-
dor final dessas importantes 
cidades do interior paulista e 
mineiro. Ela realça a impor-
tância do Maior São João do 

Mundo para a economia de 
Campina Grande, do Estado 
e da região, lembrando que 
a Embratur divulga o evento 
mundo afora. “Com certeza 
é uma das nossas principais 
atrações turísticas, que reú-
ne ao longo de 30 dias qua-
se 2 milhões de pessoas e ge-
rando divisas da ordem de 
400 milhões de reais para os 
cofres da cidade. Não tenho a 
menor dúvida que esse retor-
no será extremamente positi-
vo”, afirmou.

Durante as ações, de quinta-feira a domingo, 30 veículos foram recuperados

Forças de segurança 
prendem 158 pessoas

operação trabalhador no estado

n 

Na avaliação 
da presidente 
da PBTur, 
Ruth Avelino, 
é importante 
massificar a 
divulgação 
do Destino 
Paraíba e dos 
voos fretados

Operação
alcançou um 
resultado de 

26% de redução 
dos roubos, 

com destaque 
para os casos 

de assaltos em 
estabelecimentos 

comerciais

PBTur divulga voos fretados da Azul para JP e CG
destino paraíba

Bolsonaro vem 
à PB na quinta

“lula disse que vai Prestigiar 
nosso Palanque na PB”, afirma 
Presidente nacional do PsB 

“nem coragem  
nem moral” 

Presidente nacional 
do PSB – ele foi recon-
duzido ao cargo por 
mais três anos –, Car-

los Siqueira (foto) 
rechaçou de-
clarações da 

direção do 
PT da Pa-
raíba se-
g u ndo  a 
qual Lula 
dará ex-
clusivida-

de ao palanque de Veneziano Vital (MDB). Em 
entrevista a uma rádio, Siqueira assegurou que 
o ex-presidente lhe confirmou que estará tam-
bém no palanque do governador João Azevêdo 
(PSB). “O presidente Lula já me disse que com-
preende a necessidade de ter mais de um pa-
lanque na Paraíba e vai prestigiar o nosso pa-
lanque”, afirmou, “ele compreende e disse que 
estará no nosso palanque”. Para o dirigente so-
cialista, dada à polarização política registrada 
no país, “É compreensível que um candidato à 
Presidência tenha um ou dois palanques no Es-
tado, mas certamente ele estará no nosso”. Si-
queira também destacou um aspecto que tor-
na o palanque governista ainda mais atrativo 
para as pretensões políticas de Lula. “O palan-
que de João é o maior do estado. Aliás, diga-se 
de passagem: seguramente é o maior palan-
que de Lula na Paraíba”.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

cícero diz que nome de aguinaldo 
na chaPa deverá ser definido hoje  

“seria um contrassenso” 

“Prática de caráter stalinista”  

“faz de você um ventríloquo” 

O governador João Azevêdo disse, ao ser provocado 
pela imprensa, que Lula não terá palanque único 
na Paraíba, como querem alguns: “Todos nós sa-
bemos que não haverá exclusividade de palanque 
em canto nenhum desse país. Se assim fosse, seria 
um contrassenso e iria de encontro a tudo que o 
ex-presidente tem falado e dito para todo mundo. 
Não tenho essa preocupação de exclusividade”.  

Membros do diretório estadual do PT emitiram nota 
em que criticam a retirada deles da direção do 
partido, afirmando que tiveram mandatos cassados 
“em total desrespeito ao artigo 37 do estatuto [parti-
dário]”. No documento, fazem críticas ao presidente 
Jackson Macedo, destacando que ele passou a 
ignorar as regras estatutárias...demonstrando estar 
sintonizado com uma prática de caráter stalinista”.  

Ainda na nota, o grupo petista acusa Jackson 
Macedo de promover retaliações contra os que se 
opõem à sua opinião no partido: “O PT sempre foi 
um partido extremamente democrático, mas, sob a 
sua presidência, as reiteradas requisições para que 
a direção nacional imponha o seu autoritarismo 
em desacordo ao estatuto, pelo simples fato de ter 
perdido a maioria, faz de você um ventríloquo de 
um enredo triste”. 

Perguntaram a Raniery 
Paulino (Republicanos) 
se ele acredita que a 
direção do MDB da Pa-
raíba terá coragem de 
expulsar o pai dele, Ro-
berto Paulino, do parti-
do. “Nem coragem nem 
moral”, disparou ele, 
com veemência – houve 
ameaça de expulsão por 
causa do apoio de Pau-
lino à reeleição de João 
Azevêdo. Raniery lem-
brou que os dirigentes 
não apoiam a pré-can-
didatura a presidente 
de Simone Tebet (MDB).        

Está confirmada a vinda 
do presidente Jair Bolso-
naro (PL) à Paraíba na 
próxima quinta-feira. 
No município de Itatuba, 
Bolsonaro participará 
da solenidade de en-
trega da primeira etapa 
da Vertente Litorânea, 
às 11h. A obra hídrica, 
orçada em R$ 1 bilhão, 
vem sendo construída 
com recursos dos gover-
nos estadual e federal. 
O canal ligará o açude 
Acauã, em Itatuba, à 
cidade de Araçagi, no 
Brejo.  

O prefeito Cícero Lucena (PP) voltou a defender o 
nome de Aguinaldo Ribeiro para compor a chapa 
governista como pré-candidato ao Senado e disse 
que “até terça-feira [hoje] isso estará definido. Va-
mos mostrar o que essa chapa poderá fazer pela 
Paraíba”. Cícero ressaltou que o PP tem tamanho 
para integrar a majoritária: “Nosso partido tem 
densidade eleitoral, é estruturado. Em 2020, foi o 
segundo que mais elegeu prefeitos”.  O Destino Paraíba está sendo divulgado na região Sudeste pela PBTur e hoteleiros filiados à ABIH-PB, com apoio da Fecomércio-PB

Foto: Marcos Russo

O grupo de trabalho pa-
raibano está na região Sudes-
te do país desde o último dia 
22 de abril, quando iniciou 
um roadshow em três etapas. 
A primeira teve início pelas 
cidades de Divinópolis, Con-
selheiro Lafaiete e Belo Hori-
zonte. A executiva da PBTur 
informou que o objetivo foi 
de promover capacitações e 
rodadas de negócios para cer-
ca de 250 agentes de viagens 
do estado de Minas Gerais. A 

razão de ter iniciado as visitas 
por cidades do interior minei-
ro é o de divulgar o voo freta-
do da operadora ViagensPro-
mo, que vai ocorrer a partir 
de outubro deste ano e tam-
bém fortalecer os festejos ju-
ninos da Paraíba. 

 
Abav Travel SP 

A segunda etapa da via-
gem do grupo paraibano 
ocorreu no interior de São 
Paulo, em Águas de Lindóia. 

PBTur e ABIH-PB participa-
ram da Abav Travel SP, anti-
ga Aviesp, que aconteceu nos 
dias 28 e 29 de abril. O evento 
profissional reuniu cerca de 
cinco mil agentes de viagens 
e operadores de turismo do 
interior de São Paulo, maior 
mercado emissor de turistas 
para a Paraíba durante todo 
o ano. A presidente da PBTur, 
Ruth Avelino, informa que o 
grupo de trabalho paraiba-
no teve um espaço reserva-

do no estande da operadora 
ViagensPromo. “Além de di-
vulgar o Sol e Mar, o Brejo, 
Cariri, Sertão e o Curimataú, 
demos atenção especial para 
o Maior São João do Mundo, 
que é realizado há mais de 
35 anos em Campina Gran-
de. Os 30 dias de evento es-
tão confirmados para acon-
tecer entre 10 de junho e 30 
julho deste ano, depois de 
dois anos suspensos devido 
à pandemia”, disse.

Evento reúne cinco mil agentes de viagens
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Cobertura vacinal contra sarampo e influenza no 
estado é preocupante, diz Secretaria da Saúde

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) divulgou, 
ontem, as Notas Informati-
vas de nº 15 e 16, que tratam 
sobre as avaliações parciais 
das campanhas de vacina-
ção ainda vigentes contra 
sarampo e influenza, res-
pectivamente. Ambas as 
ações foram iniciadas em 4 
de abril. Contra sarampo, 
foram distribuídas 375.880 
doses da vacina tríplice vi-
ral, que também imuniza 
contra caxumba e rubéo-
la. Para proteger contra in-
fluenza, o estado entregou 
683.060 doses. Os imuni-
zantes contemplam todos 
os 223 municípios parai-
banos. 

As notas trazem dados 
desfavoráveis sobre o al-
cance das campanhas no 
estado. Informações da 
mobilização contra in-
fluenza alertam que dos 
223 municípios, dois (San-
ta Helena e Tenório) não 
informaram dados no site; 
em 193 deles a Cobertu-
ra Vacinal (CV) não che-
gou a 50% e só 30 muni-
cípios apresentaram CV 
superior a 50%. Em rela-
ção à campanha de vacina-
ção contra o sarampo, sete 
localidades não informa-
ram nenhum dado no site 
da campanha, 17 municí-
pios não informaram ne-
nhuma dose no público de 
crianças e 19 municípios 
não registraram nenhuma 
dose no público de Traba-
lhadores da Saúde. Ainda 
sobre o sarampo, em 174 lo-
calidades a CV encontra-se 
abaixo de 50%, 43 municí-
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Programa oferece agora cirurgias de coluna vertebral, ortopédica e de mão no Hospital de Trauma, em João Pessoa

Opera Paraíba amplia especialidades
mais investimento na saúde

campanha 

A Paraíba registrou 41 
novos casos de Covid-19 e 
um óbito em decorrência 
da doença, de acordo com 
dados disponibilizados 
no painel de dados epi-
demiológicos da Secre-
taria de Estado da Saúde 
(SES-PB). Com os novos 
números, o estado passa a 
contabilizar 602.272 con-
firmações do novo coro-
navírus e 10.210 mortes. 

Ao longo do período 
de pandemia, 446.209 pa-
cientes se recuperaram da 
doença e mais de 655 mil 
casos foram descartados. 
Do total de óbitos em ra-
zão da Covid-19 na Pa-
raíba, 4.633 vítimas eram 
mulheres e 5.577 homens. 

Ao todo, a taxa de ocu-
pação dos leitos de Unida-
de de Tratamento Inten-
siva (UTI) para Covid-19 
é de 8%. Considerando 
todos os leitos de trata-
mento para a doença, en-
tre UTI e enfermaria, a 
taxa de ocupação do es-
tado é de 10%. A Paraíba 
contabiliza 498 leitos ati-
vos, em geral, voltados 
aos pacientes em trata-
mento contra o novo co-
ronavírus.

Vacinação
Desde o início da cam-

panha de vacinação con-
tra a Covid-19, a Paraí-

ba recebeu e distribuiu 
9.792.045 doses de imuni-
zantes para todos os 223 
municípios e mais de 8,6 
mi de doses foram apli-
cadas desde então. Do to-
tal de vacinas que já fo-
ram aplicadas, 3.503.545 
pessoas receberam a pri-
meira dose de um imuni-
zante e 3.211.736 pessoas 
já estão com o esquema 
vacinal completo. Outras 
85.693 pessoas receberam 
vacina de dose única.

Em relação às doses 
de reforço, 1.842.670 pes-
soas já tomaram a dose 
extra e, do grupo espe-
cífico que está apto para 
a chamada quarta dose 
da vacina, 22.441 pessoas 
já receberam. Conside-
rando o número de vaci-
nados, o estado já possui 
mais de 93% da popula-
ção protegida com pelo 
menos uma dose da va-
cina e mais de 85% que já 
completaram o esquema.

Boletim semanal
A SES-PB informou, 

no último fim de semana, 
que o boletim epidemio-
lógico da Covid-19 no es-
tado será enviado sema-
nalmente a partir deste 
mês, considerando que 
os dados são atualizados 
diariamente no painel da 
secretaria, no site oficial 
do Governo do Estado, e 
também o cenário de con-
trole da doença no estado.

A Prefeitura de João 
Pessoa segue sua campa-
nha de vacinação contra 
a Covid-19, hoje, imuni-
zando todos os públicos a 
partir dos cinco anos, sem 
a necessidade de agenda-
mento. A população pode-
rá se imunizar em vários 
postos espalhados pela ci-
dade, das 8h às 22h.

Além de crianças de 
5 a 11 anos, estão dispo-
níveis também primei-
ras doses para o público 
12+, além de segundas do-
ses da CoronaVac (28 dias 
após a primeira dose), Pfi-
zer (60 dias), AstraZeneca 
(90 dias) e Janssen. Pode 
tomar a terceira dose a po-
pulação com idade a partir 
de 18 anos (120 dias após a 
segunda dose), imunossu-
primidos (28 dias) e os tra-
balhadores de saúde (120 
dias). A aplicação da quar-
ta dose é destinada para 
os indivíduos imunossu-
primidos e idosos a partir 
dos 80 anos que tenham 
recebido a terceira dose há, 
pelo menos, 120 dias.

Documentação exigida
Crianças de 5 a 11 anos 

precisam levar Cartão SUS 
ou CPF, e comprovante de 
residência em João Pessoa. 
Crianças que tenham co-
morbidades ou deficiência 
também precisam apre-
sentar laudo ou declaração 

médica que comprovem a 
doença. Para a segunda 
dose é necessário apresen-
tar o cartão de vacinação e 
documento com foto. Para 
receber a primeira dose 
da vacina a partir dos 12 
anos, é necessário apre-
sentar documento oficial 
com foto, Cartão SUS, CPF 
e comprovante de residên-
cia em João Pessoa. Já para 
a D2, D3 e D4, é necessá-
rio o cartão de vacinação 
e um documento pessoal 
com foto, além de compro-
vação documental para 
trabalhadores de saúde e 
laudo médico para imu-
nossuprimidos.

n 

Além de crianças 
de 5 a 11 anos, 
estão disponíveis 
também 
primeiras doses 
para o público 
12+, além de 
segundas doses 
da CoronaVac 
(28 dias após a 
primeira dose), 
Pfizer (60 dias), 
AstraZeneca (90 
dias) e Janssen

covid-19

Paraíba registra 41 novos 
casos e um óbito por Covid

Postos de vacinação estarão 
abertos em JP até às 22h

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

A PBGás conectou ao gás 
natural a sua primeira arena 
de beach tênis na Paraíba, a 
H7, localizada em Campina 
Grande. O gás canalizado está 
atendendo ao restaurante Bar 
do Cuscuz, a pizzaria Ameri-
can e a The Heaven Burger, 
que funcionam na praça de 
alimentação da Arena H7. 

Em Campina Grande, o 
restaurante Mileniun foi o pri-
meiro estabelecimento comer-
cial a funcionar a gás natural. 
Atualmente são 36 bares, res-
taurantes e hotéis, com a liga-

ção no mês passado do res-
taurante Mil Mares (Bali), no 
bairro do Catolé.  

O diretor-presidente da 
PBGás, Jailson Galvão, dis-
se que a projeção para este 
ano é instalar 4 mil unida-
des residenciais e comerciais 
na Paraíba, o que representa 
um crescimento de 18%, devi-
do aos investimentos em am-
pliação de rede de gás natural 
nos bairros do Bessa/Jardim 
Oceania, Bancários e Bairro 
dos Estados, em João Pessoa, e 
também no Centro e bairro do 

Catolé, em Campina Grande. 
De acordo com o geren-

te de mercado residencial e 
comercial da PBGás, George 
Ferreira, na Paraíba já são 342 
empreendimentos comerciais 
beneficiados pelas vantagens 
do gás natural canalizado, 
como o fornecimento contí-
nuo, a economia e a comodi-
dade de não precisar reabas-
tecer por caminhões. 

Um dos sócios da Arena 
H7, Lamartine Filho, avaliou 
que a instalação do gás na-
tural para atender a praça de 

alimentação tem sido positivo 
pelo aspecto da economia, da 
segurança e do meio ambiente 
num momento de alto aqueci-
mento global. Ele acrescentou 
que o feedback dos proprietá-
rios de restaurantes é que es-
tão satisfeitos com a escolha 
do gás natural. 

“Com o gás canalizado a 
comodidade e a segurança é 
maior, pois não é necessário 
a troca de botijões, o que sem-
pre oferece risco aos trabalha-
dores dos restaurantes”, desta-
cou Lamartine.

PBGás conecta ao gás natural a praça de 
alimentação de arena de beach tênis em CG

ampliação do serviço

Foto: Secom-PB

O Opera Paraíba deu iní-
cio a mais uma fase do pro-
grama com a implantação 
das cirurgias de alta com-
plexidade. Agora, o Hospi-
tal Estadual de Emergência 
e Trauma Senador Humber-
to Lucena, em João Pessoa, 
passou a oferecer cirurgias 
ortopédicas, de coluna ver-
tebral e de mão.

 O serviço surge dian-
te da demanda reprimida 
observada no estado. Para 
atender a esse público, o 
hospital recebeu investi-
mentos do Governo do Es-
tado, como a moderniza-

ção dos equipamentos de 
imagem, novo tomógrafo 
de 120 canais, novo comple-
xo administrativo, criação 
de 45 novos leitos, aumento 
de três salas de cirurgias, e 
aquisição de novos equipa-
mentos de endoscopia di-
gestiva e respiratória.

 “Essa é mais uma fase 
importante do programa 
Opera Paraíba. Tudo o que 
já conquistamos nas outras 
especialidades, agora tam-
bém vamos trabalhar para 
zerar essa fila, que estava 
praticamente parada e pre-
judicando a saúde das pes-

soas,” disse o secretário exe-
cutivo de Gestão da Rede 
Hospitalar, Jhony Bezerra.

 No mês de abril, o hos-

pital já registrou a realiza-
ção de 64 procedimentos. 
As intervenções acontecem 
com a utilização de equipa-
mentos de ponta e de forma 
minimamente invasiva. Ini-
cialmente, as cirurgias serão 
ofertadas apenas no Hos-
pital de Trauma da capital, 
mas atenderá usuários de 
todo o estado. 

Para ter aceso ao progra-
ma, o usuário precisa entrar 
em contato com a Secreta-
ria de Saúde do seu municí-
pio para ser encaminhado 
à Central Estadual de Re-
gulação.

pios estão com CV entre 
50% e 70% e apenas cinco 
municípios apresentaram 
cobertura superior a 80%.

 Segundo a secretária 
de Saúde do estado, Renata 
Nóbrega, as avaliações são 
preocupantes. “Observan-
do as coberturas vacinais 
por município, é possível 
encontrar uma cobertura 
débil dos grupos alvos. Não 
é possível especificar se isso 
é resultado da baixa ade-
são da população ou se há 
atraso no registro das do-
ses. Nosso apelo é no senti-
do de pedir aos municípios 
que mantenham as doses 
aplicadas devidamente in-
formadas no sistema e con-
vocar a população para que 

ela compareça para a va-
cinação. Crianças de seis 
meses a menores de cinco 
anos devem receber ambas 
as vacinas; os demais gru-
pos, como o dos idosos, ges-
tantes, puérperas, profissio-
nais de educação e forças de 
segurança, precisam ser va-
cinados com a dose contra 
influenza”. 

 A secretária lembra que 
o Brasil já teve a certificação 
de país livre do Sarampo, 
mas que esta foi perdida em 
2019, após a confirmação de 
vários casos no país. “Rece-
bemos essa certificação em 
2016 e, em 2018, voltamos a 
apresentar casos da doença. 
Nesse período foi possível 
observar uma queda verti-

ginosa da cobertura vacinal 
em todo Brasil e isso certa-
mente foi uma das causas 
do retorno da doença ao 
nosso país”, afirma.

 De acordo com o Pro-
grama Nacional de Imuni-
zações (PNI), a meta de va-
cinação contra sarampo é 
de 95% das crianças de seis 
meses a menores de cinco 
anos. Na Paraíba, o muni-
cípio de Zabelê foi o úni-
co a atingir o objetivo. No 
que diz respeito à vacina-
ção contra influenza, ne-
nhum município paraiba-
no atingiu a meta prevista 
de 90% dos grupos priori-
tários. As campanhas se-
guem vigentes até o dia 3 
de junho.

Nenhum município paraibano atingiu a meta prevista de vacinar grupos prioritários contra a gripe

Intervenções
acontecem com 
a utilização de 

equipamentos de 
ponta e de forma 

minimamente invasiva
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Com o período chuvoso, 
a Praia do Cabo Branco, em 
João Pessoa, voltou a ser o 
ambiente preferido dos cara-
mujos africanos. Eles podem 
ser vistos principalmente na 
vegetação da orla por todos 
os que frequentam aquela 
praia. Segundo o técnico de  
Gerência de Vigilância Am-
biental e Zoonoses do muni-
cípio, Fabrício de Souza, as 
pessoas devem tomar mui-
to cuidado e não manusear 
esses moluscos, porque eles 
podem transmitir meningi-
te e também afetar as vias 
respiratórias de quem tem 
contato com eles.
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População não deve manusear os moluscos porque eles podem transmitir meningite e afetar as vias respiratórias

Caramujos reaparecem na orla de JP
Risco à saúde

Em fase de adaptação, as 
duas onças-pardas recém-
chegadas ao Parque Zoobo-
tânico Arruda Câmara, po-
pularmente conhecido como 
Bica, foram transferidas em 
março para formar pares 
com os machos da espécie, 
que já são antigos morado-
res do parque. O processo de 
aproximação entre eles já foi 
iniciado. Ainda não se sabe 
quando os animais poderão 
ser visitados pelo público.

De acordo com a zootec-
nista da Bica, Cíntia Cleu-
bes, como as onças são uma 
espécie arisca, é natural que 
o processo de aproximação 
entre elas seja mais longo e 
cuidadoso. “É preciso ver se 
eles se dão bem, se tem al-
gum sinal de agressão.” Por 
enquanto, os animais estão 
no cambiamento, uma área 
reservada onde os funcio-
nários da Bica podem obser-
var a maneira como eles se 
comportam em relação um 
ao outro.

Onças-pardas, também 
chamadas de puma ou su-
çuarana, costumam viver em 
lugares mais isolados, como 
florestas e montanhas. As no-
vas moradoras da Bica, em 

específico, chegaram muito no-
vas a um Centro de Triagem de 
Animais Silvestres (Cetas), que 
são unidades responsáveis por 
tratar e encaminhar animais 
selvagens, recebidos através de 
ação fiscalizatória, resgate ou en-
trega voluntária de particulares.

Tendo sido cuidadas por hu-
manos desde muito cedo, as duas 
jovens onças-pardas da Bica, 
transferidas do Zoológico Bos-
que Jacarandá, em Uberaba, Mi-
nas Gerais, não puderam ser re-

n
Chamadas 
de 
pumas ou 
suçuaranas, 
as duas 
onças-
pardas 
foram 
trazidas 
para formar 
pares com 
machos da 
espécie que 
já vivem na 
Bica

n  
Gerência de 
Vigilância 
Ambiental e 
Zoonoses e 
Emlur realizam 
uma ação de 
prevenção 
fazendo a 
catação dos 
animais e 
combatendo os 
criadouros

Transporte
Equipe com 
cerca de 30 

profissionais 
fez o transporte 

dos animais 
para a Bica

O técnico de Vigilância 
em Saúde disse ainda que 
eles se reproduzem muito rá-
pido em ambientes úmidos 
e chegam a colocar até 500 
ovos por dia. E para comba-
ter a proliferação dos cara-
mujos africanos na orla da 
capital, a Gerência de Vigi-
lância Ambiental e Zoono-
ses (GVAZ), da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), 
em parceria com a Autar-
quia Municipal Especial de 
Limpeza Urbana (Emlur), 
vem realizando uma ação 
de prevenção com a catação 
do animal.

O foco do trabalho é a eli-
minação dos criadouros do 
animal na área de vegeta-
ção da Praia do Cabo Bran-

co, realizando a catação do 
molusco. Em seguida, ele é 
colocado em um balde cheio 
de água com sabão ou água 
sanitária por um período de 
30 minutos, o que provoca a 
morte deles.

Segundo os técnicos da 
Gerência de Vigilância Am-
biental e Zoonoses, é de suma 
importância fazer esse con-
trole ambiental nessa parte 
da orla, que tem muita vege-
tação, principalmente nesse 
período mais propenso a chu-
vas, uma vez que os caramu-
jos costumam eclodir da terra 
onde vivem e ficam mais vi-
síveis para quem está no cal-
çadão ou na faixa de areia, o 
que aumenta a possibilidade 
do contato da população.

Novas onças-pardas seguem em fase de adaptação
na bica

Nalim Tavares 
Especial para A União

integradas à natureza. “Elas não 
sabem sobreviver na natureza so-
zinhas”, Cíntia conta. “Ficam pro-
curando áreas com humanos”.

Junto com as onças, veio tam-
bém uma fêmea adulta de irara 
— um animal onívoro de aparên-
cia semelhante a uma doninha. 
Batizada de Yara, a irara deixou 
a quarentena e já pode ser visita-
da pelo público.

De Minas Gerais para a Paraí-
ba, o transporte dos animais foi 
feito pela unidade de soluções lo-

gísticas da GOL Linhas Aéreas, 
a Gol Log, como uma cortesia, 
e contou com uma equipe am-
pla de cerca de 30 pessoas. Além 
da equipe da Bica, membros do 
Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama) também es-
tavam presentes para supervisio-
nar a chegada dos animais. Uma 
médica veterinária veio com eles 
de Uberaba para checar o estado 
das onças e da irara ao longo da 
viagem.

Uma das duas onças-pardas recém-chegadas à Bica (E); irara adulta fêmea (D) também veio do Zoológico de Jacarandá, em Uberaba, Minas Gerais

Foto: Parque Arruda Câmara/Divulgação

A ação de combate ao cara-
mujo pelos técnicos da Gerência 
de Vigilância Ambiental e Zoo-
noses e trabalhadores da Emlur 
ocorre geralmente a partir das 
6h. O caramujo (Caracol africa-
no – Achatina fulica) é um mo-
lusco vindo da África. Chegou 
ao Brasil de forma ilegal na dé-
cada de 1980, no Paraná, com o 
intuito de substituir o escargot, 
uma vez que sua massa é maior 
que a desses animais.

Levado para outras regiões 
do país, a espécie não foi bem 
aceita pelos consumidores e 
proibida pelo Instituto Brasi-
leiro do Meio Ambiente e Re-
cursos Naturais (Ibama), fazen-

Espécie de caracol foi trazida da ÁfricaJosé Alves  
zavieira2@gmail.com

Origem
Caracol africano foi 

contrabandeado para 
o Brasl em 1980

do com que muitos donos de 
criadouros, displicentemente, 
liberassem o molusco na natu-
reza, sem tomar as devidas pro-
vidências. O animal se repro-
duz de forma rápida, em larga 
escala, e não possui um preda-
dor natural.

Em áreas privadas como ca-
sas, condomínios e terrenos, o 
controle é de responsabilidade 
do proprietário, por isso é im-
portante uma maior conscien-
tização da população sobre os 
riscos causados pelo caracol 
africano.

Além das ações do poder 
público, o controle do caramu-
jo necessita da participação da 
população, já que foi iniciado 
o período de chuva e a umida-
de facilita a reprodução dessa 
espécie. Eles também podem 
se reproduzir dentro das resi-
dências, caso o ambiente seja 
favorável, e não apenas em es-
paços públicos. 

Foto: Evandro Pereira

Espécie do caracol africano encontrado na Praia do Cabo Branco se reproduz com muita rapidez em ambientes úmidos e chega a colocar até 500 ovos por dia
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ATÉ QUINTA-FEIRA
Capital sedia, 
a partir de 
hoje, encontro 
de ONGs

O Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), 
revela que o terceiro setor 
brasileiro emprega 2,9 mi-
lhões de pessoas em cerca 
de 820.400 organizações da 
sociedade civil no Brasil. No 
país, movimenta R$ 10,9 mi-
lhões de anuais (cerca de 1% 
do PIB), sendo que R$ 1 bi-
lhão vem de doações. Para 
que o setor possa aumentar 
o aporte e a eficiência na apli-
cação dos recursos, o Institu-
to IA, gabinete da vereado-
ra Eliza Virgínia e a agência 
de captação de recursos Pla-
taforma Onze, iniciaram on-
tem, no auditório da Uninas-
sau na capital, o III Encontro 
de Organizações da Socieda-
de Civil (OSCs) ou ONGs.

A cerimônia de abertura 
do evento, contou dentre ou-
tras autoridades, com o presi-
dente global da Central Única 
das Favelas (Cufa), Preto Zezé 
que se tornou referência mun-
dial no terceiro setor e conse-
guiu impactar, por meio da 
instituição que tem 20 anos 
de fundação, milhões de vida 
por meio da música, esporte, 
cultura e diversas atividades.

As ações da Cufa aconte-
cem nos guetos e favelas do 
país com grandes frentes de 
voluntariado, amor ao próxi-
mo e vontade de servir, pri-
mando acima de tudo pelos 
direitos humanos, o que já lhe 
conferiu três cadeiras cativas 
na Organização das Nações 
Unidas (Habitação, Juventude 
e Afrodescendência). O encon-
tro prossegue até a próxima 
quinta-feira (5), na Uninassau.

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) divulgou, ontem, 
o Boletim Epidemiológico 
(BE) das Arboviroses equiva-
lente à Semana Epidemioló-
gica 16, até 30 de abril. O re-
latório apresenta os dados da 
dengue, chikungunya e zika 
na Paraíba e traz o primeiro 
Levantamento do Índice de 
Infestação por Aedes aegyp-
ti (LIRAa) de 2022 no estado. 

No primeiro LIRAa de 
2022, dos 223 municípios, 57 
(25,56%) apresentaram índices 
que demonstram situação de 
risco para ocorrência do surto, 
133 (59,64%) encontram-se em 
situação de alerta e 33 (14,80%) 
estão em situação satisfatória. 
Nos locais inspecionados nes-
te levantamento, os focos do 
mosquito foram encontrados 
nos domicílios, predominan-
temente nos reservatórios de 
água ao nível de solo para ar-
mazenamento doméstico, ou 
seja, 43% em depósitos do tipo 
A2 como tonéis, tambor e cai-
xa d’água no solo. 

Os demais foram: 20% do 
tipo B que são pequenos de-

pósitos móveis como vasos 
e garrafas; 13% em caixas 
d’água elevadas; 11% em de-
pósitos do tipo C como ca-
lhas e lajes; 7% em pneus; 6% 
do tipo D2 como lixo e mate-
riais descartáveis; 1% do tipo 
E, como tronco de árvores, 
ocos de pedras, bromélias e 
outros naturais.

Até o momento, a Paraíba 

Mortes
SES registrou 
nove óbitos 

suspeitos de 
terem sido 

provocados pelas 
arboviroses, no 
caso, doenças 
causadas pelo 
Aedes aegypti

MAIO AMARELO
PRF registrou 
1.440 acidentes 
durante o 
ano passado

Com base nas estatísticas 
dos acidentes de trânsito, o alto 
índice de acidentes graves e fa-
tais no Brasil tem como cau-
sa principal as falhas huma-
nas. Em 2021, foram em todo 
o país 64.518 acidentes, com 
71.804 pessoas feridas e 5.393 
mortas. Nas rodovias federais 
paraibanas foram registrados 
no ano passado 1.440 aciden-
tes resultando em 109 óbitos.

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) na Paraíba iniciou, 
no último domingo, a Cam-
panha Maio Amarelo 2022, 
que tem como tema "Juntos 
salvamos vidas". A ação ocor-
rerá em todo país, integrando 
órgãos do Sistema Nacional 
de Trânsito (SNT), iniciativa 
privada e a sociedade civil or-
ganizada. Na Paraíba foi rea-
lizada ação educativa no lan-
çamento da Campanha.

A Polícia Rodoviária Fede-
ral promove, ao longo do mês, 
atividades alusivas ao Maio 
Amarelo, que consistem na 
realização de ações coordena-
das visando colocar em evi-
dência a pauta relacionada ao 
tema segurança viária, em es-
pecial a vulnerabilidade e fra-
gilidade vida no trânsito com 
base nas estatísticas de aciden-
tes de trânsito. A estratégia da 
PRF é fazer com que o moto-
rista perceba o risco de deter-
minadas condutas no trânsi-
to, principalmente nos locais 
considerados mais críticos, 
mapeados conforme os dados 
obtidos de acidentes graves e 
com vítimas fatais.

apresenta 6.773 casos prová-
veis de dengue, 4.464 chikun-
gunya e 193 de zika. Totali-
zando as três arboviroses, o 
estado registra 11.430 casos 
prováveis no ano de 2022. Até 
a SE 16 de 2022, foram regis-
trados nove óbitos suspeitos 
de arboviroses. Destes, cin-
co estão em investigação, dis-
tribuídos em quatro municí-
pios: Patos (1), Mulungu (1), 
Jericó (2) e Serra Branca (1). 
Três óbitos foram descarta-
dos e um óbito foi confirma-
do por chikungunya no mu-
nicípio de Queimadas.

O método
O LIRAa é um método de 

amostragem que tem como 
objetivo levantar os dados 
dos indicadores entomológi-
cos (índice de infestação pre-
dial) com o intuito de fortale-
cer o combate vetorial. Com 
ele, é possível direcionar as 
ações de forma otimizada 
para as áreas identificadas de 
maior risco. 

De acordo com o chefe do 
Núcleo de Fatores Biológicos 

e Entomologia da SES, Luiz 
Almeida, o LIRAa funciona 
como uma carta de navega-
ção. “Sem essa informação 
atualizada, a efetividade das 
medidas de controle será pre-
judicada, pois haverá dificul-
dades em identificar as áreas 
com os maiores índices de in-
festação pelo Aedes aegyp-
ti”, explica. 

Luiz Almeida pontua que 
a aplicação espacial de Ultra 
Baixo Volume acoplado a veí-
culos (UBV) – carro fumacê 
– tem como função específi-
ca a eliminação das fêmeas 
de Aedes aegypti e deve ser 
utilizada somente para blo-
queio de transmissão e con-
trole de surtos ou epidemias. 
Essa ação integra o conjunto 
de atividades emergenciais e 
seu uso deve ser concomitan-
te com todas as demais ações 
de controle, principalmente a 
diminuição de criadouros de 
mosquitos. 

Ele adianta que é neces-
sário avaliar as atividades 
de rotina para correção de 
falhas e priorizar as ações de 

controle focal. Até a próxi-
ma sexta-feira (6), estão pre-
vistos para receber a apli-
cação de UBV os seguintes 
municípios: Alhandra, So-
ledade, Cuité, Lucena, Mu-
lungú, Patos, São Francis-
co, Aroeiras e Cachoeira dos 
Índios. Para as semanas se-
guintes do mês de maio es-
tão previstos os municípios 
de Umbuzeiro, Santa Rita, 
Condado, riacho de Santo 
Antonio, Conde, Água Bran-
ca, Areia de Baraúnas, Cur-
ral de Cima, Cuitegí, São Se-
bastião de Lagoa de Roça e 
Baraúna. Para os meses se-
guintes será avaliado o cená-
rio epidemiológico para a in-
clusão de novos municípios. 

Paraíba tem 57 cidades em situação de risco
AEdEs AEgypTI 

Dengue, chikungunya e zika são doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, que se reproduz em locais com água acumulada, como tóneis e pneus

PMJP identificou 1.051 ruas sem nomes
LOcALIzAçõEs

A Prefeitura de João Pes-
soa, através da Unidade de 
Geoprocessamento e Cadas-
tro Municipal da Secretaria 
de Planejamento (Seplan), con-
cluiu o cadastro de todas as 
ruas da cidade que estavam 
sem denominação em territó-
rio urbano, com base nas leis já 
aprovadas pela Câmara Mu-
nicipal. Foram 1.051 atuali-
zações. Hoje João Pessoa tem 
aproximadamente sete mil ca-
dastros de denominação de 
logradouros (ruas) distribuí-
dos nos 64 bairros. As infor-
mações estão à disposição da 
população no Atlas Filipeia - 
https://filipeia.joaopessoa.pb.
gov.br/

“Foi feita uma limpeza ge-
ral da base de dados, correção 
de nomenclaturas inconsis-
tentes, cadastro de logradou-
ros existentes, inserção de no-
vas ruas mediante aprovação 
de nomes de loteamentos e 
ruas cadastradas em comuni-
dades já consolidadas, além de 
solicitar a listagem de nomes 
de ruas aprovados na Câma-
ra Municipal de João Pessoa”, 
explicou Jordana Coimbra, 
coordenadora da Unidade de 
Geoprocessamento e Cadas-
tro Municipal.

Muitas pessoas desconhe-
cem que o processo de no-
minar uma rua passa pela 

Câmara Municipal de João 
Pessoa, Seplan e pela Em-
presa Brasileira de Correios 
e Telégrafos. O processo se 
inicia na CMJP. O parlamen-
tar apresenta o projeto de lei 
denominando a rua. Após 
aprovado, o projeto é enca-
minhado a Seplan, via ofí-
cio. O mesmo procedimento 
é feito pela Seplan junto aos 
Correios, para que possa ser 
gerado o Código de Endere-
çamento Postal (CEP), pois 
só com ele as placas de iden-
tificação das ruas podem ser 
confeccionadas.

Via de pedestre  
A equipe do Geoproces-

samento da Seplan locali-

zou, ainda, 145 ‘vias de pe-
destres’ que ainda estão sem 
denominação, que são ruas 
que, comumente, não apre-
sentam fluxo de veículos, 
porém é comum ter unida-
des habitacionais. “Verifica-
mos nas legislações de ou-
tras cidades que ruas com 
essas características podem 
e devem ser nomeadas, por-
que não cadastrá-las signi-
fica privar o cidadão de um 
endereço válido”.

Segundo Jordana Coim-
bra, ‘via de pedestre’ é um 
atributo novo e a Unidade 
de Geoprocessamento não 
pode utilizar as Leis já apro-
vadas com o descritivo ‘rua’ 
para efetuar o cadastro, por 
isso esse processo ainda está 
pendente. “Para que a lei 
possa ser utilizada precisa 
vir expressamente ‘via de 
pedestre’ antes do nome do 
homenageado, sendo neces-
sária uma alteração em uma 

lei já aprovada para ‘rua’ ou 
a aprovação de uma nova lei 
para ‘via de pedestre’ na Câ-
mara”, explicou.

Finalizada essa etapa, 
novos logradouros só serão 
cadastrados com a aprova-
ção de novos loteamentos/
desmembramentos. Os pro-
cessos administrativos e leis 
aprovadas pela Câmara Mu-
nicipal de João Pessoa terão 
que aguardar até que pos-
sam ser utilizadas.

Processo
A nomeação de 
uma rua passa 
pela Câmara 

Municipal de João 
Pessoa, Seplan 
e pela Empresa 

de Correios e 
Telégrafos

Atualmente, João Pessoa possui cerca de sete mil cadastros de denominações de logradouros

Foto: Secom-JP

Foto: Pixabay

Acesse através do 
QR Code o boletim 

epidemiológico

Desde o início do ano, foram 6.773 casos prováveis de dengue e 4.464 de chikungunya



Dupla praticou o crime, sendo que um se escondeu em Cabedelo e o outro, na capital, onde estavam os produtos

Polícia recupera perfumes roubados
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Paraíba

Policiais da Delegacia de 
Crimes Contra o Patrimô-
nio da capital prenderam, 
no fim de semana, dois ho-
mens suspeitos de envolvi-
mento em um assalto ocorri-
do contra uma perfumaria, 
no bairro de Manaíra, em 
João Pessoa. Cerca de 120 
frascos de perfumes que ha-
viam sido roubados foram 
recuperados, antes que fos-
sem distribuídos aos recep-
tadores.

O delegado João Paulo 
Amazonas informou que 
ao tomarem conhecimento 
do assalto, os investigado-
res da DCCPat iniciaram as 
diligências e conseguiram 
identificar dois suspeitos 
de participarem do assalto. 

Um dos assaltantes foi 
localizado no centro da ci-
dade de Cabedelo, mas não 
estava com nenhum produ-
to. Para a polícia, ele indicou 
onde o segundo envolvido 
se encontrava e os policiais 

foram até a residência do 
suspeito, no bairro do Va-
lentina Figueiredo, na capi-
tal. Na casa desse suspeito 
os policiais apreenderam to-
dos os frascos de perfumes 
subtraídos da loja. 

De acordo com a polí-
cia, ambos são integrantes 
de uma facção criminosa 
responsável por diversos 
arrombamentos e assaltos 
a estabelecimentos comer-
ciais na região Metropo-
litana de João Pessoa e já 
respondem por crimes pa-
trimoniais diversos. 

Para os policiais daque-
la delegacia é importante a 
participação da população 
em denunciar, através do 
número 197 (Disque Denún-
cia) com a garantia do sigilo.

Os dois suspeitos, que 
não tiveram as identidades 
reveladas se encontram na 
carceragem da Central de 
Polícia aguardando audiên-
cia de custódia.

Curtas
Suspeito de vandalismo 
em cemitério é preso

Acidente na BR-101 
deixa o trânsito parado

Fernando Barbosa de Lima, suspeito de 
promover atos de vandalismo nos cemitrérios 
públicos de Patos foi preso em flagrante. A 
delegada Daniela Quirino informou que o homem 
foi flagrado com objetos de bronze retirados de 
alguns túmulos.

A prisão de Fernando Barbosa aconteceu na 
madrugada de sábado (30) por uma guarnição da 
Polícia Militar quando o homem se encontrava no 
cemitério São Miguel, no bairro Belo Horizonte, no 
momento que realizava o furto.

A delegada disse que Fernando foi surpreendido 
pelo coordenador do cemitério, deixou os produtos 
do furto, mas posteriormente retorno ou, quando foi 
preso. A polícia acredita que outras pessoas podem 
ter envolvimento com os furtos que ocorrem nos 
cemitérios públicos de Patos.

Um  acidente sem vítima provocou, na manhã de 
ontem a interdição de uma faixa da rodovia BR-101 
na saída de Santa Rita para o Rio Grande do Norte. 
A condutora do veículo sofreu pancada e disse que 
sentia dores. 

O acidente aconteceu no início da manhã de 
ontem e agentes da Polícia Rodoviária Federal para 
prestar assistência a condutora, como também 
controlar o trânsito na área, pois o veículo, após 
bater no canteiro central ficou atravessado no meio 
da pista. 

A condutora informou que o carro derrapou 
na pista ao passar numa poça, que ela acredita 
que era óleo, e bateu na mureta central. O trânsito 
ficou paralisado por um bom tempo provocando o 
engarrafamento e somente voltou à normalidade 
após a retirada do carro.

Os frascos de perfumes levados do estabelecimento assaltado estavam na residência de um dos envolvidos, no Valentina Figueiredo

Foto: Ascom/PCPB

abuso sexual

Padrasto é morto por tio de adolescente
Um homem que não teve 

a identidade revelada foi pre-
so em flagrante, na manhã de 
sábado (30), após matar João 
Antelo Leite, de 73 anos. O 
idoso foi flagrado abusando 
sexualmente de uma adoles-
cente, em Água Branca, no 
sertão do estado. O autor do 
crime é tio da menina.

O delegado Gutemberg 
Cabral, plantonista na dele-
gacia de Princesa Isabel, in-

formou que o idoso era pai 
adotivo da adolescente de 16 
anos e teria levado a irmã de 
13 anos para comprar um ce-
lular, mas, devido ao alto va-
lor do objeto, ele não teria 
efetuado a compra, mas te-
ria dado o valor de r$ 650,00 
à jovem de 16 anos. De acor-
do com o relato policial, o tio 
das meninas teria desconfia-
do da ação do idoso e resol-
veu ir junto até a loja.

A menina, disse o delega-
do, chamava o idoso de pai, 
mas ela reside na cidade de 
são José do egito-Pe junto 
com a mãe, no entanto, a ge-
nitora permitia que ela fosse 
à casa de Antelo devido a si-
tuação financeira da família. 
O tio das meninas disse que 
não sabia de nada, pois esta-
va residindo com a irmã há 
pouco tempo. 

No sábado, ele foi com as 

sobrinhas para o sítio do idoso.
O tio das meninas disse 

que presenciou por duas ve-
zes os abusos praticados pelo 
pai adotivo das meninas, exi-
giu explicações e depois apli-
cou um violento golpe no ido-
so, que teve morte imediata. 

Para o delegado, esse é 
um caso que mistura pobre-
za, exploração, permissão da 
mãe, pedofilia do idoso e vin-
gança do tio.

vingança

Ex-detento é assassinado em Santa Rita
Imagens de câmeras de 

segurança de uma loja de 
conveniência podem ajudar 
a polícia a identificar os au-
tores dos disparos que dei-
xaram duas pessoas mortas 
e outras duas feridas, inclusi-
ve estão no Hospital de emer-
gência e Trauma, de João Pes-
soa e uma delas em estado 
clínico grave. A polícia está 
tratando o caso como vingan-
ça. Os crimes serão investiga-
dos pelo Núcleo de Homicí-
dios de santa rita.

No local morreram An-
derson Fábio Carneiro Nas-
cimento, de 35 anos, que era o 
alvo principal dos criminosos 

e já respondia por homicídio 
em Cruz do espírito santo e 
Naelson Barbosa, de 33 anos, 
que residia no distrito de Be-
belândia e era proprietário de 
uma borracharia.

No Hospital de Trauma 
estão internados elando de 
Lima Oliveira, 35 anos, e Pau-
lo de Araújo Pereira, 48, sen-
do que o estado de saúde do 
primeiro é considerado grave.

O ataque a tiros foi efetua-
do por três homens encapu-
zados que chegaram à loja de 
conveniências, localizada em 
um posto de combustível, na 
rua Desembargador Milton 
Cabral, bairro de Tibiri, em 

Santa Rita, por volta das 3h de 
ontem já atirando e não dan-
do chance de defesa às víti-
mas. Houve correria e qua-
tro pessoas foram baleadas.

O delegado Paulo Josafá 
esteve no local acompanha-
do da perícia e da Polícia Mi-
litar e disse ter conhecimen-
to que Anderson Fábio era o 
alvo principal, no entanto, as 
demais vítimas foram feri-
das porque estavam no local e 
não tiveram como se defender 
dos disparos. Josafá informou 
ainda que quem tiver algu-
ma informação pode denun-
ciar pelo 197 (Disque Denún-
cia que o sigilo é garantido.

Bayeux
Uma jovem de 22 anos 

identificada por Ione Mari-
nho de Brito foi assassina-
da a tiros na madrugada de 
domingo (1) quando se en-
contrava em uma lanchonete 
naquela cidade da região Me-
tropolitana de João Pessoa. A 
delegada Andréia Melo este-
ve no local e tomou conheci-
mento que a vítima era envol-
vida com o tráfico de droga.

Ione tinha antecedentes 
criminais e, no local foi en-
contrada uma quantidade de 
drogas. A Polícia Civil já ins-
taurou procedimento para in-
vestigar o homicídio.

Um grupo de seis pessoas - 
três homens e três mulheres, foi 
arrastado por uma forte corren-
teza na tarde de domingo (1), na 
Praia de Lucena, Litoral Norte 
do estado. Até o final da tarde 
de ontem um jovem de 22 anos 
ainda estava desaparecido. A 
tenente Jussara Pedrosa infor-
mou que o Corpo de Bombei-
ros vai continuar no local até 
encontrar a vítima.

segundo informações o 
grupo estava próximo à de-
sembocadura do mar com o 
rio Miriri quando os seis fo-

ram puxados em direção ao 
mar pela correnteza. Três de-
les conseguiram sair e dois fo-
ram retirados e levados para o 
Hospital de Trauma.

Duas das vítimas foram 
resgatadas com ajuda de um 
oficial da Polícia Militar. A 
terceira submergiu e não foi 
localizada. 

Fortes chuvas em Lucena di-
ficultaram o trabalho do Cor-
po de Bombeiros, mas a tenen-
te Jussara informou que o corpo 
do jovem tanto pode estar no 
rio Miriri como dentro do mar.

em lucena

Bombeiros procuram 
vítima de afogamento

A Prefeitura de João Pes-
soa, por meio da secretaria 
Municipal de segurança Ur-
bana e Cidadania (semusb), 
realiza um curso de formação 
de oito servidores para com-
por a Guarda Municipal da ci-
dade de Jacaraú. A capacitação 
teve início ontem, na base cen-
tral da Guarda Civil Metropo-
litana da Capital, e na Praça 
da Independência, onde pra-
ticaram exercícios ao ar livre.

“Fomos procurados pelo 
prefeito de Jacaraú, elias Cos-
ta, para capacitar novos ser-

vidores para a Guarda Mu-
nicipal da cidade. Isso mostra 
o quanto nosso trabalho tem 
sido visto e o quanto nossas 
equipes têm se preparado 
para aplicar o curso para for-
mar outras guardas. essa par-
ceria entre os municípios é 
uma tendência do nosso pre-
feito Cícero Lucena e que ado-
tamos com louvor. O curso 
teve início agora e segue até o 
mês de junho”, afirmou João 
Almeida, secretário de segu-
rança Urbana e Cidadania de 
João Pessoa.

curso de formação

JP capacita Guarda 
Municipal de Jacaraú

O carro bateu na mureta central e interditou a pista
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A arte está espalhada por 
cada sala da Escola Cidadã In-
tegral Técnica Alice Carnei-
ro, em João Pessoa. As portas 
personalizadas e as imagens 
nas paredes foram todas pin-
tadas por alunos da própria 
unidade de ensino, que parti-
cipam da disciplina eletiva de 
Artes Plásticas. A instituição 
vem se tornando referência 
no Estado quando o assunto é 
arte na escola. Do ateliê mon-
tado no auditório da ECIT, 
já saíram artistas e, todos os 
dias, novos pintores surgem 
no mesmo espaço.

A professora de Artes e 
Projeto de Vida, Francineide 
Lira, conhecida como França, 
relembra como a arte foi in-
troduzida na escola, a partir 
do programa Arte em Cena, 
que promove concursos artís-
ticos em diversas modalida-
des entre as escolas da Rede 
Estadual de Ensino.

“O projeto surgiu em 2017. 
Nós juntamos alguns alunos 
que tinham interesse em ar-
tes plásticas para fazer um 
projeto e concorrer no Arte 
em Cena. Começamos as ofi-
cinas, montamos o ateliê, e 
notamos que muitos outros 
estudantes ficaram curiosos 
e interessados em também 
participar das oficinas. Foi 
daí que surgiu o projeto ‘Toda 
caminhada começa no pri-
meiro passo’, que tem esse 
nome porque tem como ob-
jetivo formar estudantes que 
querem iniciar na pintura e 
nas artes plásticas”, explica 
França.

Rômulo da Silva (16) cur-
sa a segunda série do Ensi-
no Médio na escola e é um 
dos participantes do projeto. 
“Eu sempre gostei de dese-
nhar; desde pequeno. Via os 
desenhos animados na TV e 

Projeto ‘Toda caminhada começa com o primeiro passo’ foi criado em 2017 por alunos com interesse em artes plásticas

Instituição é referência no estado
arte na escola cidadã alice carneiro

tentava reproduzir. Depois 
fui me aprimorando, usan-
do cores, desenhando coisas 
mais complexas. O projeto 
aqui na escola, para mim, foi 
um lugar de aprimoramen-
to. A escola me incentivou a 
me esforçar mais, já que se 
dependesse só de mim, tal-
vez eu não conseguisse rea-
lizar o que realizei”, obser-
va Rômulo.

Arte: Ação e Solução
Assim como Rômulo, Na-

than Inácio Guerra (14), alu-
no do nono ano do Ensino 
Fundamental da ECIT Alice 
Carneiro, também faz par-
te do projeto. Junto com ou-
tros estudantes e orientados 
pela professora França, os 
alunos criaram um projeto 
para participar do Desafio 
Celso Furtado, que premia 
iniciativas e soluções susten-
táveis voltadas ao desenvol-
vimento e empreendedoris-
mo. O objetivo era repassar 
todo o conhecimento que foi 
adquirido durante as forma-
ções na escola, e foi daí que 
surgiu o projeto ‘Arte: ação 
e solução’.

Na iniciativa, os estudan-
tes dão formações relaciona-
das às artes plásticas tanto 
para outros alunos da esco-

la, quanto para moradores da 
região, como dos bairros de 
Manaíra e São José. As aulas 
ocorrem duas vezes na sema-
na no ateliê montado dentro 
da própria escola. Para Na-
than, a oportunidade de re-
passar o conhecimento é, na 
verdade, mais uma forma de 
aprender. “Comecei a pintar 
durante a pandemia, porque 
estava procurando uma ati-
vidade para suprir o tempo 
que ficava em casa. 

Fui chamado para partici-
par das oficinas e, desde en-
tão, vim melhorando a cada 
dia. Agora, estamos tendo 
a oportunidade de repassar 
um pouco do aprendizado e 
tem sido muito legal. É como 
se a gente conduzisse as pes-
soas por um caminho, onde 
nós também vamos apren-
dendo”, explica o jovem artis-
ta. As pessoas que se interes-
sarem pela formação podem 

se dirigir até a escola, a par-
tir das 8h, e fazer a inscrição 
para as formações junto à se-
cretaria escolar. Para partici-
par das aulas, basta apenas 
apresentar a documentação 
pessoal.

Frutos 
O projeto desenvolvido na 

ECIT Alice Carneiro já come-
çou a dar frutos. Um deles é 
o artista plástico Felipe Silva, 
conhecido como Hicor. Felipe 
terminou o Ensino Médio na 
escola há um ano, e desde en-
tão, se dedica às artes plásti-
cas. Hicor já passou a ingres-
sar no circuito municipal de 
artes e está com sua primeira 
exposição solo marcada para 
o mês de setembro.

“Eu fui um dos primeiros 
alunos a participar do clube 
de pintura e das oficinas do 
Alice Carneiro. Com o tempo, 
as atividades foram agregan-

do mais estudantes e fomos 
vendo o potencial que aqui-
lo tinha. Em seguida, estuda-
mos a possibilidade de tornar 
uma disciplina eletiva e um 
projeto. Essa experiência foi 
fundamental para me tornar 
o artista que sou hoje”, reve-
la Felipe.

Inclusão 
O ‘Arte: Ação e Solução’ 

ainda abre portas para a in-
clusão social, isto porque as 
atividades são desenvolvidas 
em conjunto com a professo-
ra de Atendimento Educacio-
nal Especializado (AEE), Flá-
via Lima. Dessa forma, quase 
a metade das turmas da ca-
pacitação é formada por alu-
nos e pessoas com deficiência. 
“Essas atividades contribuem 
muito para o desenvolvimen-
to das pessoas com deficiência 
e também dão a elas mais uma 
oportunidade de inclusão so-

cial”, garante a professora.
É por meio da arte que 

muitos estudantes criam no-
vos caminhos pessoais e pro-
fissionais. Nathan, Romulo, 
Felipe e tantos outros são jo-
vens artistas que encontra-
ram a motivação e o incen-
tivo dentro das salas de aula 
para mostrar seu talento para 
todo o mundo.

criar oportunidades

Cabedelo realiza fórum 
sobre o turismo náutico

Cabedelo vai sediar, ama-
nhã, o I Fórum de Turismo 
Náutico do município. O even-
to acontecerá no Auditório 
Executivo do Uniesp, às 9h, e 
será coordenado pela Secreta-
ria de Turismo (Setur).

A iniciativa busca criar 
oportunidades para a cone-
xão de pessoas interessadas 
no desenvolvimento do Tu-
rismo Náutico em Cabedelo 
e propor temas para uma dis-
cussão construtiva da modali-
dade turística, além de Desen-
volver uma proposta comum 
e com bases sólidas de conhe-
cimentos e estudos.

O lançamento oficial do 
Fórum contará com a presen-
ça de autoridades do municí-
pio e representantes do Mi-
nistério do Turismo. O evento 
contará, ainda, com a partici-
pação das diferentes modali-

dades que trabalham com ati-
vidades náuticas. O Fórum 
tem caráter permanente e de-
verá discutir assuntos perti-
nentes ao turismo náutico nas 
suas mais diferentes vertentes. 
Para tanto, a Setur de Cabede-
lo conta com a parceria do Se-
brae, para que todo o trabalho 
possa ser acompanhado por 
um especialista técnico desta 
modalidade, além do acompa-
nhamento da consultoria em 
Gestão Estratégica do Turis-
mo já atuando na Secretaria.

por cinco dias

UFPB suspende cessão de servidores

O reitor da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
Valdiney Gouveia, decidiu 
suspender por cinco dias os 
efeitos da portaria 538 que 
cede 637 servidores técnico
-administrativos da institui-
ção que atuam no Hospital 
Universitário Lauro Wander-
ley (HULW) à Empresa Brasi-
leira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh). A decisão foi tomada 
durante uma reunião com os 
profissionais, que aconteceu 
na tarde de ontem na Reitoria.

Participaram do encontro 
também representantes do 
Sindicato dos Trabalhadores 
em Ensino Superior do Esta-
do da Paraíba (Sintespb), do 
Conselho Regional de Enfer-
magem (Coren-PB), da Co-
missão Nacional dos Técnicos 
de Enfermagem e do Sindi-
cato dos Médicos da Paraí-
ba. Além disso, também esti-
veram presentes a pró-reitora 
de Gestão de Pessoas, Rita de 
Cássia, e o procurador federal 
junto à UFPB, Carlos Octavia-
no Mangueira.

O prazo permite que os 
servidores encaminhem es-
clarecimentos para a Reitoria 
e Procuradoria acerca das rei-
vindicações e possíveis viola-
ções de direitos, que serão vol-
tados a um diálogo junto ao 

Ministério Público Federal, 
que recomendou a cessão dos 
funcionários. “Esse diálogo 
propositivo com o MPF será 
realizado para tentar que a si-
tuação fique confortável, ade-
quada para nossos servidores 
e também pensando na socie-
dade, que, afinal de contas, 
é quem recebe os benefícios 
de um atendimento adequa-
do no hospital universitário”, 
afirmou Gouveia.

No período da manhã, os 
servidores realizaram um ato 
público de repúdio à portaria 
583. Todos vestidos de preto, 
protestaram inicialmente em 
frente ao HU e depois segui-
ram em passeata até o pré-
dio da Reitoria da instituição 
para tentar falar com Valdi-
ney Gouveia, que não estava 
no gabinete na ocasião.

Os servidores, pertencen-

tes ao Regime Jurídico Úni-
co, reclamam que a medida 
foi tomada pelo reitor Valdi-
ney Gouveia sem consulta 
aos profissionais ou ao sindi-
cato da categoria e que todos 
foram pegos de surpresa na 
sexta-feira (29) com a publica-
ção da portaria no Diário Ofi-
cial, através da Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas (Progep). O 
Sintespb prometeu entrar na 
Justiça para anular a portaria. 

Para os profissionais atin-
gidos, a cessão traz sérias im-
plicações aos trabalhadores 
com regime estatutário, ge-
rando insegurança, prin-
cipalmente na questão da 
carga horária e outras con-
quistas. Maria Gildete de 
Freitas Araújo é uma das ser-
vidoras atingidas pela porta-
ria. Ela é concursada, atua há 
mais de 30 anos no HU e está 

prestes a se aposentar.
“Ficamos surpresos com 

essa portaria. Fomos cedidos 
sem a nossa anuência para 
fazer parte dessa empresa. 
O nosso regime é o jurídico 
único e o da empresa é CLT. 
Ele [o reitor] poderia ter con-
vocado os nossos represen-
tantes para um diálogo, ex-
plicando melhor como seria 
essa cessão. Os funcionários 
estão perdidos. Isso não é jus-
to”, observou.

A coordenadora-geral do 
Sintespb, Rachel Melo, disse 
que, legalmente, pelo decre-
to 10.835/2021, o servidor pú-
blico federal só pode ser cedi-
do se ele der anuência. “Esse 
movimento é uma crítica à 
ação arbitrária, autocrática, 
que desrespeita a democra-
cia e os direitos dos servido-
res”, frisou. 

Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Ontem pela manhã, foi realizado um ato público contra a cessão de servidores da UFPB à Ebserh

Foto: Roberto Guedes

Foto: Reprodução

Evento acontece às 9h,coordenado pela Secretaria de Turismo

Ação 
Os alunos da ECIT 
criaram o projeto 

para participar 
do Desafio Celso 

Furtado

A arte foi introduzida na escola a partir do programa Arte em Cena, que promove concursos artíticos na rede estadual 

n 

O objetivo 
era repassar 
todo o 
conhecimento 
que foi 
adquirido 
durante as 
formações
na escola

Foto: Secom/PB

Parceria
A Setur de Cabedelo 

conta com apoio  
do Sebrae
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Integrando o 
chamado ‘Ciclo da 
Cana-de-Açúcar’, 
‘Doidinho’ foi escrito 
quando Zé Lins (ao 
lado) residia na 
cidade de Maceió 
(AL), em 1933

Atualmente publicado 
pela Global, livro 

aborda temas 
que continuam 
sendo tratados 

ainda hoje, como a 
homossexualidade, 

a pedagogia da 
educação e ‘bullying’
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Marcado o aniversário 
de nove décadas do 
seu lançamento ori-
ginal para o próximo 

ano – sendo a sequência de Meni-
no de Engenho, do escritor paraiba-
no José Lins do Rego (1901-1957) 
–, o livro Doidinho continua sendo 
atual. Foi o que garantiu o escritor, 
mestre em Sociologia e professor 
da Universidade Federal da Paraí-
ba (UFPB), Cauby Dantas. “A obra 
aborda temas que ainda hoje con-
tinuam sendo tratados, como a ho-
mossexualidade, a pedagogia da 
educação e a questão de uma ati-
tude que só agora se dá o nome de 
bullying, porque até então não se sa-
bia. Doidinho é um romance eterno, 
um clássico. É um clássico porque, 
como diz Ítalo Calvino, uma das ca-
racterísticas do clássico é o de não 
parar de dizer o que se tem para di-

zer, fornecendo uma agenda temáti-
ca”, apontou o pesquisador. 

O livro consolida o paraibano 
como “um grande autor prolífico 
e que vem para ficar, depois de ter 
lançado Menino de Engenho, em 1932, 
com recursos próprios. Esse é o se-
gundo livro dos cinco títulos que 
integram o chamado ‘Ciclo da Ca-
na-de-Açúcar’, cuja lista oficial ain-
da inclui Bangüê, Moleque Ricardo e 
Usina”, elencou o sociólogo. “Alguns 
críticos – incluindo eu – preferem 
trocar Moleque Ricardo por Fogo Mor-
to nessa lista, por ter mais relação 
com a temática dos engenhos, além 
de ser sua obra-prima", comentou o 
professor Cauby Dantas. 

O escritor ainda observou que o 
segundo livro segue a temática e a 
cronologia de Menino de Engenho e 
a história se passa praticamente na 
zona urbana. “Essa segunda obra 
faz parte da trilogia sobre Carlos de 
Melo, que se completa com Bangüê, 
as quais mostram, respectivamen-

te, a infância, a adolescência e a fase 
adulta de Carlos”, disse o professor, 
que possui Bacharelado em Ciên-
cias Sociais e mestrado pelo Progra-
ma de Pós-Graduação em Sociolo-
gia, ambos pela UFPB.

“Em Doidinho, Carlos de Melo sai 
do Engenho Santa Isabel, na cida-
de de Pilar, onde José Lins do Rego 
nasceu, para ir estudar no Instituto 
Nossa Senhora do Carmo, do pro-
fessor Maciel, no município de Ita-
baiana. Nesse Instituto ele encontra 
um mundo diferente do seu mundo 
rural, mas amplia os seus horizon-
tes. Ele conhece amigos, o sofrimen-
to do castigo físico, com palmatória, 
por parte do diretor Maciel, para os 
alunos que errassem, mas também 
fica todo orgulhoso, porque perce-
be que seu avô, José Paulino, é um 
homem poderoso, por receber aten-
ções durante as visitas ao Instituto”, 
relatou o Dantas.

Sendo natural de Itabaiana, Doidi-
nho é uma obra que o cineasta pa-

raibano redicado em Brasília, Vla-
dimir Carvalho, chegou a revelar 
para A União que gostaria de adap-
tar para um longa de ficção.

Cauby Dantas ressaltou alguns 
aspectos para justificar que o livro 
ainda é atual. “A obra aborda o ho-
mossexualismo entre os alunos do 
Instituto, mas Carlos de Melo não 
está entre os que praticam esse tipo 
de atividade. Carlos também desco-
bre a pedagogia sádica do diretor 
Maciel, que usa palmatória e faz o 
aluno se ajoelhar sobre grãos de mi-
lho. Ele recebe esse apelido de Doi-
dinho, daí o título do livro, por ser 
meio apressado e ansioso, dado pe-
los colegas do Instituto quando sou-
beram que seu pai estava internado 
no Hospital da Tamarineira, em Re-
cife, por ter assassinado a esposa, 
num surto psicótico, o que é relata-
do no início do livro Menino de En-
genho. É uma atitude que, hoje, se-
ria considerada bullying. Carlos de 
Melo tem um aprendizado de ale-

grias e tristezas, já que a morte de 
um dos alunos que estava doente o 
faz lembrar da mãe que havia fale-
cido”, disse ele.

‘Cidades de Zé Lins’
Segundo romance de Zé Lins, 

Doidinho foi escrito quando ele mo-
rava na cidade de Maceió (AL). 

Falando nos lugares por onde 
o escritor passou e se inspirou, re-
centemente foi lançado a obra iné-
dita intitulada As Cidades de Zé 
Lins (270 páginas), parceria entre 
a Editora A União, Cepe e Cepal, 
com participação da ABL), que faz 
um “passeio crítico” pela geografia 
sentimental do paraibano.

Também foi em Maceió que Zé 
Lins publicou Bangüê (1934) e O Mo-
leque Ricardo (1935) e fez a sua estreia 
com Menino de Engenho (1932). 

Atualmente, Doidinho está sendo 
publicado pela Editora Global (236 
páginas, R$ 59,90), que detém os di-
reitos das obras do autor.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Um romance eterno
Segunda obra de José Lins do Rego, ‘Doidinho’ permanece atual 

e vai celebrar nove décadas de lançamento no próximo ano

Casa de José Américo dá entrada para tombamento
Patrimônio Cultural

Acompanhado pelo presidente 
da Comissão que elaborou a docu-
mentação, Rui Leitão, o presidente 
da Fundação Casa de José Améri-
co, Fernando Moura, entregou na 
última sexta-feira (29) para a direto-
ra do Instituto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico do Estado da Paraí-
ba, Tânia Maria Nóbrega, material 
contendo o levantamento para ins-
tauração do processo de tombamen-
to estadual do imóvel e bens móveis, 
os quais integram o patrimônio cul-
tural, em memória do escritor parai-
bano José Américo de Almeida. “A 
nossa expectativa é de que seja apro-
vado o mais rápido possível”, disse 
o gestor da FCJA.

A diretora do Iphaep, Tânia Nó-
brega, informou que ainda será mar-
cada reunião para ver os processos 
mais urgentes que precisam ser ava-
liados. “Como é algo simples, um 

tombamento, é possível que seja 
logo analisado”, disse ela.

Na ocasião da entrega do levanta-
mento feito pela FCJA, Tânia Nóbre-
ga, que estava acompanhada do chefe 
de gabinete, Victor Pessoa, informou 
que a documentação será submetida 
ao Conselho de Proteção dos Bens 
Históricos Culturais (Conpec), for-
mado por representantes de diversas 
entidades governamentais e da socie-
dade civil. Ela informou que está pla-
nejando realizar, até o final deste ano, 
mais quatro reuniões para analisar 
todos os processos.

No relatório entregue pela FCJA 
ao Iphaep estão contidas todas as in-
formações necessárias para uma ava-
liação técnica por parte do Instituto, 
além de fundamentos, registros his-
tóricos, acervo patrimonial existente, 
levantamento arquitetônico, plantas 
e fotos. O imóvel em tombamento é 
a residência onde morou José Améri-
co, em João Pessoa, hoje transforma-
da em Museu, que preserva todas as 

características e acervos originais. “A 
aprovação do relatório será o endos-
so do patrimônio, depois de 41 anos 
da Fundação, mas de olho, princi-
palmente, na casa-museu, no pomar 
que José Américo plantou, adiciona-
do pelos outros acervos, o que seria 
mais uma demonstração da preocu-
pação do Iphaep e do Governo do Es-
tado com a preservação do patrimô-
nio cultural”, disse Fernando Moura. 
Ele ainda ressaltou que o processo de 
tombamento permitirá a proteção do 
bem cultural, preservando-o sob a 
custódia do Estado para fins de pes-
quisa, além do legado deixado pelo 
imortal paraibano.

O presidente da Comissão, Rui 
Leitão, lembrou que foram seis me-
ses dedicados para a elaboração da 
instrução do processo de tombamen-
to. “A documentação inclui informa-
ções sobre a casa, o museu, informa-
ções técnicas sobre a Fundação Casa 
de José Américo, planta do imóvel, 
fotografias e o acervo detalhado do 

museu, tudo isso para a justificação 
da proposta. Agora, esperamos que 
o Iphaep faça a designação do relator 
que vai apreciar o processo e a sua 
apresentação no Conselho que vai 
deliberar sobre a proposta. Nós pe-
dimos que fosse considerado como 

assunto de urgência. É muito impor-
tante porque é para preservar a casa 
onde José Américo morou como pa-
trimônio histórico-cultural”, explicou 
ele, que também é diretor de Rádio e 
TV da Empresa Paraibana de Comu-
nicação (EPC).

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Foto: Roberto Guedes

Material para instauração do processo da FCJA (foto) foi entregue ao Iphaep
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Colunista colaborador

O meu colega de Seminário Franciscano, 
Benedito Siqueira Martins, bastante 
conhecido como “Professor Bené”, é 

bastante cumprimentado pelos amigos por sua 
veia poética, além de cantor bissexto, mas sua 
fama veio em decorrência de suas habilidades 
com a matemática. Nos conhecemos desde os idos 
de 1960, como colegas do tradicional Seminário 
Franciscano de Santo Antônio, em Ipuarana, 
Lagoa Seca, proximidades de Campina Grande. 
Durante o período do Seminário, criou grande 
afinidade com os meus conterrâneos de Pedra 
Lavrada, pois alguns colegas da minha infância 
também estudaram ali: Pedro Barreto, Osmar 
Cordeiro, Ademário de Sousa e Tinan Vasconcelos. 
Nas férias escolares, levávamos os que moravam 
distante para relaxarem na “terra dos minérios”, 
aproveitando para participarmos de assustados, 
serenatas e banhos no açude Cantagalo.

Piauiense, misturado com cearense, Bené 
chegou à capital paraibana na década de 1970, 
sem mala nem cuia. Como eu era coordenador dos 
Cursos Supletivo e Pré-vestibular do Sesi, não foi 
difícil arranjar uma colocação para o meu amigo, 
lecionando Educação Moral e Cívica. Mas, as duas 
paixões do professor logo se revelaram: matemática 
e poesia. Paraibano por adoção (tem título de 
Cidadão Pessoense pela Câmara Municipal de 
João Pessoa) e casado com a médica paraibana 
Rosângela Amorim, gerou o nosso poemático dois 
filhos paraibanos, Philipe e Matheus, hoje bem-
sucedidos nas carreiras jurídica e médica.

Porém, a finalidade desta crônica é comentar o 
livro de Bené, recentemente lançado:

Olhares de versos da janela poética (Editora 
Ideia, 325 páginas, R$ 55). Com apresentação do 
nosso guru, Gonzaga Rodrigues (imperdível), o 
autor divide o livro em cinco capítulos: Poemas 
reflexivos; Poemas referenciais; Poemas ambientais; 
Poemas matemáticos e Poemas circunstanciais. 
Devido ao pouco espaço de que dispomos, vou 
me ater a alguns poemas de alguns capítulos, 
principalmente aqueles em que o nosso poeta 
revela sua veia musical.

Assim acontece em A Flauta, quando 
homenageia o filho Philipe: “Em concertos, a flauta 
é destaque e nobreza, Philipe tem paixão por 
música, sua riqueza, com talento na flauta, violão 
e sanfona”. E entende a flauta como sonoridade 
sutil na parceria aos anjos e a Maria, em louvor e 
saudação. No poema Maestro e di spalla, presta 
significativa homenagem a Radegundes Feitosa, 
Maropo e tantos outros virtuoses da música 
paraibana com o seguinte texto: “Apoteose: entram 
o maestro e primeiro violino, aplausos para a 
orquestra, o show termina, a plateia explode 
alegre, em reconhecimento”.

No poema Músico Eternamente, o autor 
homenageia o grande Sivuca: “A plateia, 
silenciosa e atenta, ao som da execução 
majestosa, fluindo, na canção harmoniosa, a 
versatilidade do seu talento”. Como apaixonado 
por música, Bené construiu uma grande rede de 
amizades entre músicos, maestros e professores 
de teoria musical e expressa isso no poema Na 
Clave da Matemática: “A matemática na música, 
totalmente inserida, divisões, subdivisões da 
escala, na composição, arranjos, parâmetros, 
sistemas, estruturação, altura, intensidade, timbre, 
duração exercida”.

Ao longo do livro, o autor vai dedilhando 
suas notas poéticas e aproveita para enaltecer 
a música e os que dela se utilizam para deleite 
das plateias. Chama a música de transcendente, 
terapêutica para curar as dores e que toca a 
alma e os corações dilacerados. Numa outra 
homenagem a Sivuca diz que “a música é um 
relax permanente, dá suavidade ao corpo e à 
alma, a mente e o coração acalma, através de 
sons transcendentes”. E fecha o livro com Show 
de Orquestra, numa justa homenagem ao grande 
governador, professor e musicista, Tarcísio de 
Miranda Burity, meu ex-professor e com quem 
mantive saudável convivência quando dirigi a 
Associação Paraibana do Ministério Público. 
Chama o homenageado de “grande incentivador 
da música erudita e da Orquestra Sinfônica 
da Paraíba”. Ainda bem que, contrariando os 
faladores, Bené prova que “poeta não mente”!

Fernando 
  Vasconcelos

A janela poética 
de Bené

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

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

“Marisa aos Montes”
Ouvi essa definição de 

uma amiga nas redes sociais 
logo depois do show mais que 
maravilhoso da grande artista 
Marisa Monte, último dia 28, 
no Teatro A Pedra do Reino. 
E concordo. Aos montes mes-
mo. E montanhas gigantes do 
meu amor por ela. E pelas tan-
tas que ela é e representa.

Comprei o ingresso, aliás, 
uma amiga me comprou (obri-
gada, Lenita Faissal), quando 
eu estava com Covid, em janei-
ro de 2022, sem saber da vida 
dita normal do que seria em 
abril, o “mês mais cruel” (T.S. 
Eliot). Gracias a la vida pude 
ir ao show. E desde o primei-
ro acorde, não parei de me ar-
repiar, cantar, dançar na pol-
trona, e muito me emocionar. 
Desde o seu primeiro CD, que 
amo essa artista. E comprei 
todos que pude e assisti mui-
tos shows aqui em João Pes-
soa, inclusive o último, no Do-
mus Hall, onde fui sozinha, e 
sozinha e em êxtase, fui às lá-
grimas de feliz que me sen-
ti. Assisti também a um outro 
no Rio, em 2007, na Barra da 
Tijuca, na companhia de ami-
gas, debaixo de chuva e lonju-
ras do Catete, onde estávamos 
hospedadas. Tudo por Marisa. 
E tudo valeu à pena.

Sou curiosa com a sua vida 
também. Seus amores, filhos, 

turnês, composições, repertó-
rio, Portela, e toda a sua traje-
tória musical. Morro de inveja 
de Dadi, seu vizinho Leãozi-
nho, e parceiro musical de dé-
cadas, e baixista no show. Des-
de A Cor do Som, que o sigo 
também. De Davi Moraes, seu 
ex, e meu crush há anos. E de 
Chico Brown, por ser também 
apaixonada pelo seu pai, Car-
linhos e o seu avô, Chico Buar-
que. Sou uma mulher de mui-
tas paixões!

O que mais gosto de Ma-
risa, primeiro a sua voz e pes-
soa no palco. Mas o seu reper-
tório preenche todos os meus 
gostos: romântica, roquei-
ra, blues, soul, brega, sam-
ba, bossa nova, jovem guarda 
tudo com um quê só dela. A 
sua languidez me seduz. Sua 
moda – sempre vintage e úni-
ca. Seu gestual. E as suas posi-
ções políticas, o pouco que se 
escuta, na vida pessoal e pú-
blica. Discreta que só ela, sabe 
conduzir a sua vida artística. 
No show teve um uníssono 
“Fora Bolsonaro!” que ela, ele-
gante e silenciosamente repe-
tiu e disse: “Nem precisa, pois 
ele nunca esteve aqui.” E logo 
depois “Lula lá” – que ela só 
acenou: “Entendi”.

O show – Portas – foi tudo 
isso e mais um bocado. Estáva-
mos reclusos há mais de dois 

anos. Então ver aquele teatro 
lotado, cheio de balões verme-
lhos a cantar ‘Beija eu’..., foi divi-
no. Trinta e duas músicas de to-
dos os seus álbuns em 30 anos 
de carreira. As Portas enquan-
to portais, rituais de passagem, 
elementos transcendentais de 
projeção ao futuro. Sim, à espe-
rança! Ela, sempre acompanha-
da de um trabalho poético vigo-
roso das artes visuais (Batman 
Zavarez e Cláudio Torres), efei-
tos esses desenvolvidos a par-
tir da exposição Fundos, da ar-
tista visual gaúcha, Lucia Koch. 
As imagens das águas, das por-
tas, do fogo, nos elementos abs-
tratos, flora e fauna, cores, for-
mas, tudo com uma iluminação 
que resultava num outro traba-
lho de arte. Que fachos de lu-
zes eram aqueles? Um diálogo 
com imagem, som, cor, figu-
rino, voz, instrumento. Tudo 
Tudo! Sem falar na sua banda 
que, com sopros, percussão, te-
clados, guitarra e tudo da mais 
pura nata dos músicos brasilei-
ros (Pupilo, Pretinho da Serri-
nha, Antônio Neves, Eduardo 
Santana, e Lessa e os já citados 
acima), suas composições vira-
vam hinos de celebração. O fi-
gurino? De deusa. E ela sabe 
disso. Se coroa, e veste o man-
to de todas as cores. Mas aquele 
vestido de lamê (ainda é isso?), 
da abertura? Reluzia todo o seu 

brilho de décadas e chegava até 
nós plateia, que encandeava os 
nossos sentidos.

De palhinha, teve o es-
trondo da sanfona de Wal-
donys, tocando Domingui-
nhos. Como não choramingar? 
O homem estranho ao meu 
lado, deve de ter se espantado 
com os meus aplausos e gritos 
de “Bravo!”. Nada era suficien-
te para aplaudir aquela Deu-
sa. Já sei namorar, já sei beijar 
de língua... fiquei rouca, pelas 
saudades. E ‘Comida’ (no bis), 
temos sede de tudo, Marisa. 
Parabéns ao meu outro muso 
– Arnaldo Antunes! E no fim? 
A homenagem ao campinense 
Cassiano, ‘A lua e eu’.

Eu queria muito ser alguém 
que tivesse um dom, um talen-
to para trabalhar com uma ar-
tista como Marisa Monte. To-
car algo, cantar algo, ser sua 
vizinha como Dadi, trabalhar 
com ela, viajar com ela mundo 
afora, e conviver com alguém 
como ela. O tanto que ela me 
toca, me alegra e me emociona 
a vida toda. Junto com Caeta-
no e Chico Buarque, eles fazem 
meu trio ternura e de amor. 
Amor de longe, claro. Mas que 
me abasteceram e abastecem 
toda a vida toda. 

Obrigada, Marisa! Por essa 
resistência poética. E pelo ‘Bem 
que se quis’, à capela!

‘Hits’, política e surpresas
Poucos shows foram tão unânimes 

quanto Portas, que Marisa Monte apre-
sentou quinta-feira passada, aqui em 
João Pessoa. Repertório recheado com 
hits de todas as fases da cantora, uma 
fantástica cenografia, apoiada em pro-
jeções em uma caixa cênica, um jogo de 
luz deslumbrante e um timaço de mú-
sicos encantaram um Teatro A Pedra 
do Reino lotado! E mais: teve convida-
do especial e uma justa homenagem a 
um artista paraibano pouco lembrado 
em sua terra.

O conceito de Portas, disse Marisa 
Monte ao Jornal A União, em matéria 
publicada no dia do show, remete ao 
período de isolamento provocado pela 
pandemia da Covid-19. Mas agora, em 
abril de 2022, com o arrefecimento da 
doença, a ideia ganha as mais variadas 
leituras. A cenografia digital, por exem-
plo, acompanhada do repertório do dis-
co homônimo (das 17 faixas do álbum 
lançado em julho de 2021, ela cantou 
11), abre diversas “portas da percep-
ção”, para lembrar o famoso poema do 
bardo inglês William Blake.

Uma delas é a política, tema palpitan-
te neste ano de eleição. Um sonoro “Fora 
Bolsonaro” gritado no meio da plateia 
foi respondido pela cantora com humor: 
“Deixa ele lá fora, gente”. A tréplica in-
cluiu um “Olê-olê-olá… Lula-lá… Lu-
la-lá”. A própria letra da canção que dá 
nome ao disco abre essa brecha: “Uma 
porta certa / Uma porta só / Tentam de-
cidir / Qual é a melhor”.

Marisa aproveitou para dar um re-
cado: “Queria lembrar que a gente não 
vai escolher só presidente. Dos três po-
deres, a gente vai escolher dois deles, o 
Executivo e o Legislativo, e é muito im-
portante que a gente preste atenção no 
Congresso. A gente precisa melhorar a 
qualidade dos nossos representantes. 
Boa Sorte Brasil!”.

Foram mais de duas horas de show 
e 33 números, incluindo nada menos 
que cinco canções no bis, entre elas 
uma releitura para ‘Comida’, dos Ti-
tãs, que ela gravou em seu disco de 
estreia, MM (1989), e uma belíssima 
versão para ‘A lua e eu’, do paraiba-
no Cassiano, morto em 7 de maio do 
ano passado, aos 77 anos de idade, 
completamente recluso. “Vamos fazer 
esse número que a gente cantarolou 
na passagem de som, hoje, desse can-
tor de Campina Grande que foi uma 
grande influência para mim”, decla-
rou Marisa.

E eu sou capaz de apostar que a 
“cover”, que ela só apresentou em João 
Pessoa, surgiu após a provocação que 
o repórter Joel Cavalcanti, de A União, 
fez ao entrevistá-la, na semana passa-
da. Ao lembrar que ela gravou com o 
campinense ‘Cedo ou tarde’ (presente 
no álbum homônimo de 1991), Marisa 
declarou que Cassiano fez parte da for-
mação dela: “Reconheço, no meu pró-
prio canto, o forte traço soul brasileiro 
que identifico nele. Conheço os seus 
álbuns de cor”.

Ela foi generosa com o público que 
saiu de casa para ouvir seus sucessos. 
Até ‘Bem que se quis’, do primeiro dis-
co, estava lá, à capela, no encerramento 
do show. ‘Beija eu’, ‘Ainda lembro’, ‘Pre-
ciso me encontrar’, ‘Ainda bem’, ‘Na es-
trada’, ‘O que me importa’, ‘Magamala-
bares’, ‘Infinito particular’ e ‘Vilarejo’ 
estavam lá também, enfileiradas com 
‘Velha infância’ e ‘Já sei namorar’ (am-
bas dos Tribalistas).

Outra surpresa que parece ter sido 
exclusiva do show pessoense foi a par-
ticipação do sanfoneiro Waldonys, 
chamado ao palco para tocar ‘Segue o 
Seco’ com ela (que incluiu luxuosa in-
trodução de ‘Tenho sede’, de Domin-
guinhos em parceria com Anastácia). 
Ele voltou no bis para coroar a versão 
de ‘A lua e eu’.

A sonoridade do show foi do rock ao 
funk/soul safra anos 1970, passando pelo 
samba raiz, afinal Marisa Monte sempre 
fez questão de declarar sua paixão pela 

Portela (em 2000, ela produziu o ótimo 
‘Tudo Azul’ para a Velha Guarda). Tudo 
executado com esmero por um time de 
notáveis, escalado com a dedicação de 
um técnico em véspera de Copa do Mun-
do, mesclando veteranos, promessas da 
nova geração e herdeiros do talento de 
nomes sacralizados da MPB.

Um a um, ela foi apresentando esse 
who is who da MPB ao público, a partir 
do tarimbado baixista Dadi, ex-Novos 
Baianos e fundador do grupo A Cor do 
Som. Na sequência veio o trombonis-
ta (e arranjador) Antônio Neves, que 
a cantora anunciou como revelação da 
cena musical carioca. O terceiro foi o so-
brinho, parceiro (ele é coautor de ‘Cal-
ma’ e ‘Déjà-vu’, do novo disco dela), fi-
lho de Carlinhos Brown e neto de Chico 
Buarque, Chico Brown, tecladista e gui-
tarrista de apenas 23 anos.

O grupo ainda teve o guitarrista 
Davi Moraes, filho de Moraes Morei-
ra, o baterista Pupilo (Nação Zumbi), o 
sambista Pretinho da Serrinha na per-
cussão, e ainda Eduardo Santanna e 
Lessa, ambos integrando o abrasador 
naipe de metais.

Todo esse conjunto para reluzir o 
brilho da grande estrela da noite, Mari-
sa Monte, que às vésperas de completar 
55 anos, vive fase divina artisticamente, 
cantando com maestria e domínio abso-
luto, credenciais que a tornam uma das 
maiores cantoras do Brasil. Que ela vol-
te logo a João Pessoa para mais espetá-
culos desse nível.

Foto: Leo Aversa/Divulgação

Cenografia do show de Marisa Monte é apoiada em projeções em caixa cênica

Imagem: Divulgação

Antologia de Benedito 
Siqueira Martins, 
conhecido como Professor 
Bené, reúne alguns 
versos que revelam a sua 
veia musical
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A s cidades de Zé Lins: um passeio crítico pela 
geografia sentimental do autor (Ed. A União, 
Cepe e Imprensa Oficial Graciliano Ramos, 

2022), livro idealizado pela diretora presidente da 
EPC, Naná Garcez, contou com a colaboração de 
William Costa, diretor de Mídia Impressa da EPC, e 
a participação da Academia Brasileira de Letras. Os 
textos ensaísticos foram elaborados por Neroaldo 
Pontes de Azevedo, César Braga-Pinto, Cosme 
Rogério Pereira, Bernardo Buarque de Holanda e 
Regiane Matos. Aqui estão representados os lugares 
por onde o escritor morou ou visitou, tudo descrito de 
forma amorosa e sentimental. 

Na orelha do livro, Naná Garcez afirma que 
o livro é o resultado de muitas mãos, que traz 
visões da vida e da obra de um escritor que criou 
centenas de personagens e marcou, de modo 
indelével, a literatura brasileira. No prefácio, o 
professor José Vilian Mangueira considera que Zé 
Lins “ficcionalizou o ambiente regional nordestino 
valorizando suas características singulares”. 
Mangueira fez um breve resumo dos ensaios 
apresentados.

Neroaldo Pontes apresentou uma análise 
crítica das principais obras de Zé Lins, incluindo 
os romances, crônicas, ensaios, Histórias da velha 
Totônia, livro de literatura infantil, e Meus verdes 
anos, memórias da infância. Para o ensaísta, a obra 
de Zé Lins é uma vitória do escritor sobre o homem. 
Ele parte da observação para a memória. Muito 
do que escreveu está impregnado de memórias da 
infância, do engenho do avô, de tudo que vivenciou. 

A cidade do Recife é a força motriz do texto de 
César Braga-Pinto. Foi em Recife que José Lins 
do Rego conheceu Gilberto Freyre. Braga-Pinto 
ressalta a salutar convivência entre Freyre e Zé Lins, 
este último reconhece que foi outro depois desse 
encontro, foram outras as suas preocupações, as 
leituras, os planos para escrever. Foi também a 
vivência em Recife que lhe deu oportunidade para 
escrever o romance O moleque Ricardo e foi nesta 
cidade que descobriu sua verdadeira vocação: a 
literatura. O estudioso da obra de Zé Lins estabelece 
um roteiro para uma melhor compreensão desta 
obra, ressaltando interesse pela cultura afro-
brasileira. Outros aspectos enfocados são: o 
movimento sindical, as greves, a violência policial e 
a atividade política. Os professores da Faculdade de 
Direito tiveram forte influência no aspecto político e 
social desse período no meio estudantil.

O moleque Ricardo foi ilustrado por Tomás 
Santa Rosa e Braga-Pinto se detém em analisar a 
figura representada artisticamente por Santa Rosa 
do personagem Ricardo, como a roupa, chapéu, 
e faz esta afirmativa: “Em suma, Santa Rosa não 
apenas ilustra o texto de José Lins e o destino do 
protagonista negro, mas reimagina-o” (p. 137).

Com o título Zé Lins na trilha dos caetés: 
amizade e criação literária na Roda de Maceió, 
Cosme Rogério Ferreira discorre sobre a vida 
intelectual de Maceió na década de 1930, dando 
destaque ao Grêmio Literário Guimarães Passos 
e a Revista Novidade que teve duração efêmera. 
Esta revista apresentava uma proposta inovadora 
- pensar a realidade criticamente. Nessa década, 
Maceió se tornou um centro cultural de grande 
importância por reunir um número considerável 
de intelectuais e artistas. José Lins do Rego 
circulava com desenvoltura nesse meio e fez 
amizades duradouras, destacando-se, entre outros, 
Graciliano Ramos e Jorge de Lima. 

Bernardo Buarque de Hollanda tratou da 
vida de Zé Lins no Rio de Janeiro, foram 22 anos 
morando no Rio. Nessa cidade fez muitos amigos, 
frequentava com assiduidade a editora/livraria José 
Olympio, local que reunia os grandes escritores 
e jornalistas da época. Foi um período que 
escreveu muito para os jornais do Rio, tornando-
se um cronista não só de fatos relacionados ao 
futebol, mas um cronista da vida cotidiana do 
Rio, principalmente no livro Bota de sete léguas. 
O centro da cidade, a Cinelândia e a Confeitaria 
Colombo eram lugares frequentados pelo escritor 
e locais de bate-papo sobre assuntos diversos. Foi 
no Rio que escreveu vários romances, como Fogo 
Morto, considerado sua obra-prima.

O último ensaio do livro foi escrito por Regiane 
Matos e trata das viagens feitas pelo escritor ao 
exterior, aos países da América do Sul e ao Sul 
do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul. Essas viagens eram turísticas e algumas 
oficiais. Regiane Matos apresenta um quadro 
com todos os países visitados por Lins do Rego 
no período que morou no Rio de Janeiro e dividiu 
essas viagens em três tipos: viagens diplomáticas, 
esportivas e familiares. É possível detectar nas 
crônicas de viagens que escreveu o “retrato/
singularização de pessoas, coisas e situações 
vividas e imaginadas pelo cronista” (p. 223).

O livro As cidades de Zé Lins é um rico contributo 
para a fortuna crítica do “menino de engenho”, para 
todos que estudam e analisam a obra do paraibano 
que soube contar histórias do seu povo como um 
grande narrador. Não foi em vão que afirmou a 
Francisco de Assis Barbosa que aprendeu a contar 
histórias com a velha Totônia.

‘As cidades de 
Zé Lins’

Baú 
  de livros

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

O cantor e compositor Lulu Santos 
se apresentará em João Pessoa no dia 
23 de julho, às 21h, no palco do Tea-
tro A Pedra do Reino, com Alô Base!, 
show que celebra os 40 anos de car-
reira do artista.

O músico volta à estrada com a 
nova turnê, após cerca de dois anos 
distante do público, devido à pan-
demia. “Diversas datas foram can-
celadas ou indefinidamente adiadas, 
cidades ficaram sem nossa visita pe-
riódica, pessoas ficaram sem nos ver”, 
lembrou Lulu Santos.

No repertório, Alô Base! reúne 
grandes sucessos do cantor, trazen-
do no setlist músicas que marcaram 
época e recentes canções, com a pro-
posta de reconectar todos os pontos 
da trajetória do artista.

Os ingressos já estão à venda. Os va-
lores variam de acordo com o setor do 

teatro, entre R$ 150 a R$ 360. As ven-
das estão acontecendo, presencialmen-
te, nas unidades da loja Mioche, locali-
zadas no Manaíra Shopping e no Mag 
Shopping, e pela internet, na Bilheteria 
Digital (www.bilheteriadigital.com/lu-
lu-santos-alo-base-23-de-julho). No site, 
é possível encontrar mais informações 
sobre o evento.

Apresentação que celebra 40 anos de carreira será no Teatro A Pedra do Reino

Lulu Santos fará show na 
capital paraibana em julho

Música

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da 

Bilheteria Digital

Da Redação
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Lulu apresentará ‘hits’ e inéditas
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MEu AMIgãozão - o fIlME (Brasil. Dir: 
Andrés Lieban. Animação. Livre). Yuri, Lili e Matt 
se preparam pra um dia especial e muito aguar-
dado, mas os sonhos da turma vão por água 
abaixo quando descobrem que os pais mu-
daram os planos e agora vão juntos para uma 
mesma colônia de férias, com várias crianças 
que eles nunca viram. CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 
13h15 (somente sáb. e dom.).

DownTon AbbEy 2: uMA novA ERA (Do-
wnton Abbey: A New Era. Reino Unido. Dir: Si-
mon Curtis. Drama. 12 anos). Um dia, a Condes-
sa Viúva chama seu filho e neta mais velha para 
contar um segredo que não revelou por anos: ela 
herdou uma villa no sul da França. Ao ser ques-
tionada, ela diz que foi um estranho que per-
guntou e ela não hesitou em ter mais uma pro-
priedade. Mas sem saber o por quê que alguém 
queria dar o terreno para a Viúva e sem saber 
onde exatamente o local fica, a família Crawley 
decide ir para o sul da França e desvendar o mis-
tério. CENTREPLEX MAG 2 (leg.): 18h20 - 21h; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 15h15 - 18h 
(exceto qua.) - 20h50 (exceto qua.).

JuJuTSu KAISEn 0 (Japão. Dir: Sunghoo 
Park. Animação. 14 anos). O jovem Yuta Ok-
kotsu ganha o controle de um espírito extrema-
mente poderoso, então um grupo de feiticeiros 
o matriculam na Tokyo Prefectural Jujutsu High 
School, para ajudá-lo a controlar esse poder 
e também para ficar de olho nele. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 8: 13h45 (dub., exceto sáb. e 
dom.) - 16h (dub.) - 18h45 (leg., exceto qua.) - 
21h (dub., exceto qua.); CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 4 (dub.): 16h - 18h30 (exceto qua. e ter.) - 
21h (exceto qua. e ter.); CINE SERCLA TAMBIÁ 
4 (dub.): 15h - 17h - 19h; CINE SERCLA PARTA-
GE 3 (dub.): 15h - 17h - 19h; CINE SERCLA PAR-
TAGE 5 (leg.): 18h.

ConTInuAÇão

AnIMAIS fAnTáSTICoS: oS SEgREDoS 
DE DuMblEDoRE (Fantastic Beasts: The Se-
crets Of Dumbledore. Reino Unido, EUA. Dir: 
David Yates. Fantasia. 12 anos). O professor 
Alvo Dumbledore (Jude Law) sabe que o po-
deroso mago das trevas Gellert Grindelwald 
(Mads Mikkelsen) está se movimentando para 
assumir o controle do mundo mágico. Incapaz 
de detê-lo sozinho, ele pede ao magizoologista 
Newt Scamander (Eddie Redmayne) para lide-
rar uma equipe de bruxos e um corajoso padeiro 
trouxa em uma missão perigosa. CENTREPLEX 
MAG 3: 17h (dub., exceto qua.) - 18h (dub., ape-
nas qua.) - 20h (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 6 
(dub.): 14h45 - 17h45 (exceto qua.) - 20h45 (exceto 
qua.); CINÉPOLIS MANAÍRA 9 MacroXE: 15h30 
(dub.) - 18h30 (leg., exceto qua.) - 21h30 (leg., ex-
ceto qua.); CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 
14h - 19h30 (leg., exceto qua.); CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 1 (dub.): 15h45 - 18h45 (exceto qua.) 

- 21h45 (exceto qua.); CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 5 (dub.): 19h (exceto qua.) - 22h (exceto qua.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 15h10 - 17h50 - 
20h30 (exceto qua.); CINE SERCLA PARTAGE 2 
(dub.): 15h10 - 17h50 - 20h30 (exceto qua.).

CIDADE pERDIDA (The Lost City. EUA. Dir: 
Aaron e Adam Nee. Comédia. 14 anos). Loret-
ta Sage (Sandra Bullock) escreve sobre luga-
res exóticos em seus romances populares de 
aventura, cujas capas são estreladas pelo mo-
delo Alan (Channing Tatum), que tem dedica-
do sua vida a personificar o personagem he-
rói, Dash. Durante a turnê de promoção de seu 
novo livro com Alan, ela é raptada por um bilio-
nário excêntrico (Daniel Radcliffe), para que o 
guie ao tesouro da cidade perdida descrita em 
seu livro recente. Para provar que é possível ser 
um herói na vida real, não somente nas pági-
nas de seus livros, Alan parte para resgatá-la. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 19h15 (exceto 
qua.) - 22h (exceto qua.); CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 10 - VIP (leg.): 17h (exceto qua.); CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 3 (dub.): 20h45 (exceto ter. e 
qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 16h25 - 
18h35 - 20h45; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 
16h25 - 18h35 - 20h45.

DETETIvES Do pRéDIo Azul 3 (Brasil. Dir: 
Mauro Lima. Comédia. Livre). Pippo (Pedro Hen-
riques Motta), Bento (Anderson Lima) e Sol (Le-
tícia Braga) se vêem em apuros quando Severi-
no (Ronaldo Reis) encontra um objeto em meio 
aos escombros de um avião. O que parecia uma 
inofensiva relíquia era, na verdade, uma das fa-
ces do Medalhão de Uzur, responsável por con-
trolar toda a magia existente no mundo. CEN-
TREPLEX MAG 2: 16H; CINÉPOLIS MANAÍRA 3: 
14h15 - 16h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 13h (so-
mente sáb. e dom.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 
3: 13h30 (exceto ter.) - 15h50 (exceto ter.) - 18h20 
(exceto ter. e qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 3: 16h 
- 18h; CINE SERCLA PARTAGE 5: 16h.

MEDIDA pRovISóRIA (Brasil. Dir: Lázaro 
Ramos. Drama. 14 anos). Em um futuro próxi-
mo distópico no Brasil, um governo autoritário 
ordena que todos os cidadãos afrodescenden-
tes se mudem para a África - criando caos, pro-
testos e um movimento de resistência clandes-
tino que inspira a nação. CENTREPLEX MAG 4: 
18h - 20h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 20h (exce-
to qua.) - 22h (exceto qua.); CINE SERCLA TAM-
BIÁ 3: 20h (exceto qua.); CINE SERCLA PARTA-
GE 5: 20h (exceto qua.).

MoRbIuS (EUA. Dir: Daniel Espinosa. Fan-
tasia. 14 anos). Gravemente adoecido com um 
raro distúrbio sanguíneo e determinado a sal-
var outros que sofrem do mesmo destino, o Dr. 
Morbius (Jared Leto) arrisca tudo numa apos-
ta desesperada. Embora a princípio tudo pa-
reça sucesso, surge uma escuridão que se de-
sencadeia dentro dele. CINÉPOLIS MANAÍRA 
4 (dub.): 21h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 
(dub.): 22h20 (exceto ter. e qua.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 4 (dub.): 21h (exceto qua.); CINE SER-
CLA PARTAGE 4 (dub.): 21h (exceto qua.).

SonIC 2 (EUA. Dir: Jeff Fowler. Comédia. Li-
vre). Após conseguir se estabelecer em Green 
Hills, Sonic está pronto para mais liberdade e 
quer provar que tem o necessário para ser um 
herói de verdade. CENTREPLEX MAG 4 (dub.): 
15h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 15h - 
17h20; CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 13h30 - 
16h15 - 19h (exceto qua.); CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 7 (dub.): 14h30 - 17h15 (exceto qua.) - 20h15 
(exceto qua.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 
(dub.): 14h30 (exceto seg.) - 17h (exceto seg.) - 
19h45 (exceto qua.); CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 5 (dub.): 13h50 - 16h30; CINE SERCLA TAM-
BIÁ 3 (dub.): 20h (somente qua.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 5 (dub.): 15h35 - 17h55 - 20h15 (exceto 
qua.); CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 15h35 - 
17h55 - 20h15 (exceto qua.); CINE SERCLA PAR-
TAGE 5 (dub.): 20h (somente qua.)

Imagem: Divulgação

Atriz Laura Haddock está no elenco de ‘Downton Abbey - A Nova Era’, segundo filme da série
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Não é a primeira vez que França 
e Brasil fazem parcerias em relação 
ao audiovisual paraibano: nos anos 
1970 e 80, o cinema movido pelo Su-
per-8 da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) deu um grande pas-
so entre as trocas de experiências.

Os dois países voltam a fazer 
uma cooperação no setor, desta 
vez  para o processo de internacio-
nalização do cinema e do audiovi-
sual na capital paraibana, através 
de uma parceria entre a Fundação 
Cultural de João Pessoa (Funjope) 
e a Embaixada da França no Brasil.

“O envolvimento com a Embai-
xada da França, com o mercado de 
cinema francês, vai potencializar 
todo esse nosso trabalho. Nós va-
mos focar num projeto de formação, 
trazendo profissionais franceses 
para dar oficinas e cursos de capa-
citação. Na sequência, vamos traba-
lhar numa perspectiva de projetar 
os nossos produtos cinematográfi-
cos para a França”, explicou o dire-
tor executivo da Funjope, Marcus 
Alves, que participou de uma reu-
nião virtual que firmou a parceria 
na última sexta-feira (dia 29), com 
objetivo de criar mais oportunida-
des para os profissionais do setor.

Dentre os avanços apontados 
pelo diretor executivo da Funjope, 
há o processo de criação da FilmCo-
mission de João Pessoa e da Agên-
cia de Audiovisual. Marcus Alves 
acrescentou ainda que essa parceria 
não se resume ao cinema e audiovi-
sual, mas envolve também a valo-
rização e o estímulo às artes plásti-
cas e à literatura.

Matthieu Thibaudault, adido 
cultural e audiovisual da Embai-
xada da França no Brasil, destacou 
os três pilares nos quais se baseia a 
Funjope para o setor: formação, exi-
bição e circulação – além dos edi-
tais e projetos de festivais em João 
Pessoa. “O que eu tive como im-
pressão foi de realmente conversar 
com uma equipe que proporcionou 
os meios, os recursos na mesa para 
cumprir sua missão, para chegar 
lá. Isso não é tão comum”, ressaltou 
ele. “Tivemos uma primeira conver-
sa, mas fiquei um tanto entusiasta 
para iniciar uma parceria longa”.

Ação
Uma das atividades previstas 

será a promoção de uma ação de 

capacitação, visando esclarecer, por 
exemplo, como se garante a circu-
lação de estilos independentes nos 
festivais. “Então, pretendemos tra-
zer um ou dois profissionais do 
mercado francês para administrar 
um curso sobre produção execu-
tiva e sobre internacionalização”, 
afirmou Thibaudault, que disse que 
também é preciso pensar no início 
do desenvolvimento do filme, como 
enfrentar o mundo das vendas in-
ternacionais.

“Essa parceria por si só explica 
sua importância, seja pela criação 
de pontes com esse ente francês, seja 
com a criação propriamente dita das 
oportunidades para os produtores e 
profissionais em geral do audiovi-

sual local”, comentou o chefe da Di-
visão de Audiovisual da Funjope, 
Paulo Roberto.

A expectativa de Matthieu Thi-
baudault é de criar um diálogo, 
quer seja para mostrar um filme em 
um cineclube numa pequena cida-
de do Brasil, quer seja trazer uma 
delegação artística num grande fes-
tival no Brasil, ou ainda promover 
um marco de cooperação profissio-
nal, onde há um diálogo mais técni-
co, mantendo um diálogo cultural 
e internacional sobre cultura. “Em 
qualquer cidade que eu vou pro-
mover, o importante é que se criem 
laços e que esses laços perdurem 
depois de um tempo”, ressaltou o 
adido cultural francês.

Da Redação

União Brasileira de Escritores realiza sarau com música
Encontro

Celebrar o reencontro pre-
sencial, após pouco mais de dois 
anos de distanciamento, causa-
do pela pandemia da Covid-19. 
O presidente da União Brasilei-
ra de Escritores – seção Paraíba, 
Luiz Augusto Paiva, informou 
que esse é o motivo do Sarau Poé-
tico-Musical, que se realiza gra-
tuitamente no formato híbrido 
hoje, a partir das 19h, na sede da 
entidade, localizada na cidade de 
João Pessoa. O evento, que será 
comandado por Claudete Go-
mes, vai ter as participações dos 
poetas Gilmar Leite, Irani Medei-
ros e Irlanda Lúcia Vieira e apre-
sentação de voz e violão com o 
cantor e compositor Salvador Di 
Alcântara, e transmissão pelo Fa-
cebook e o Instagram da UBE-PB 
(@ubepbjp).

“A sensação é muito boa, por-
que é o primeiro evento presen-
cial que a UBE-PB vai fazer, pas-
sados esses mais de dois anos da 
pandemia. Será o momento para 

ver o olhar e a reação das pessoas. 
O evento será aberto pelo músico 
Salvador Di Alcântara, que apre-
sentará canções autorais e de ou-
tros compositores, as quais serão 
intercaladas com as poesias dos 
convidados”, disse Luiz Augus-
to Paiva, presidente da entidade, 
que é localizada na Avenida Rio 
Grande do Sul, 1411, Bairro dos 
Estados, na capital. Ele ainda in-
formou que, na ocasião, a entidade 
vai diplomar quatro novos asso-
ciados: os poetas Lucas Arroxelas 
e Luiz Manoel de Freitas e os ro-
mancistas Melquíades Montene-
gro Filho e Cibele Silva Lorentino.

Um dos poetas convidados, 
Gilmar Leite antecipou que irá 
declamar oito poemas de duas de 
suas obras. “Serão quatro sonetos 
do livro À Sombra de Augusto dos 
Anjos, que publiquei pela Editora 
da Universidade Federal da Pa-
raíba em 2019 e no qual faço pa-
ráfrases, como se estivesse dialo-
gando com Augusto dos Anjos, 
e quatro sonetos de Delicadeza de 
Um Coração, que deverá ser lan-
çado em breve, através de edital 

da UBE, e no qual abordo temas 
como o amor e a relação do poe-
ta com a poesia”, disse ele.

“Fui um dos poucos que fez li-
ves no campo da poesia e a minha 
poesia depende muito do público 
presencial, porque 80% da poesia 
que apresento é com gestos corpo-
rais. Se isso não ocorre entre o que 
declamo com o público a poesia 
fica fria, pois não tem interação”, 
comentou Gilmar Leite.

O cantor e compositor Salva-
dor Di Alcântara disse que pre-
tende apresentar até 10 canções. 
Algumas são de sua autoria, a 
exemplo de ‘O Meu Umbuzeiro’, 
‘O Meu Nordeste de Primeira’ e 
‘O Bolero’, cuja letra da canção é 
assinada pelo poeta Hildeberto 
Barbosa Filho.

A poetisa Irlanda Vieira de-
clamará pelo menos dois textos 
de sua autoria, Estação das Aves e 
Soneto de um só. Ela também é ar-
tista plástica e aproveitará o even-
to para mostrar três esculturas 
em papel d'água, que são Esboço 
de um homem, Esboço de uma mu-
lher e Cabeça de leão.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Salvador Di Alcântara vai apresentar até 10 canções durante o evento gratuito
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Entre atividades previstas, Embaixada francesa trará profissionais do mercado europeu para ministrar cursos sobre produção executiva e internacionalização

Foto: Roberto Guedes

Segundo Marcus Alves, da Funjope, entre os focos está um projeto de formação

Foto: Pixabay

Cooperação será para potencializar o processo de internacionalização do setor audiovisual na capital paraibana

Funjope faz parceria com a França
cinEma
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Mais três mil jovens terão 
oportunidade de conquistar 
o primeiro emprego com car-
teira assinada na Paraíba até o 
final deste ano. O governador 
João Azevêdo assinou na ma-
nhã de ontem, no Palácio da 
Redenção, em João Pessoa, um 
protocolo de intenções para 
instalação da terceira sede da 
empresa AeC (call center) no 
estado, na avenida Hilton Sou-
to Maior, no bairro de Man-
gabeira.  

A nova unidade da AeC 
será construída numa área 
de 10 mil metros quadrados,-
terreno cedido pelo Governo 
do Estado em parceria com a 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa. “Isso significa dizer 
que estamos abrindo portas 
para que mais empregos se-
jam gerados na Paraíba, o que 
fará com que o dinheiro gera-
do pelo pagamento dos salá-
rios circule dentro da Paraíba 
e gere outros empregos”, pon-
tuou o governador. 

Ele enfatizou que sua meta 
é continuar fazendo com que 
a geração de emprego tenha 
sempre um saldo positivo, e 
avaliou que essa luta vem sen-
do travada durante a pande-

mia, quando a geração de em-
prego continuou acontecendo. 
“Quando alguém da iniciati-
va privada me apresenta um 
novo projeto que inclua a ge-
ração de emprego, eu me ante-
cipo e digo que o projeto pas-
sa a ser nosso. E assim o estado 
vem se destacando na geração 
de emprego”, observou.

O sócio fundador da AeC, 
Antônio Guilherme Noronha, 
agradeceu a parceria feita com 
o governador João Azevêdo 
e o prefeito Cícero Lucena e 
afirmou que a nova unidade 
estará pronta em breve para 
proporcionar o primeiro em-
prego para três mil jovens. “O 
melhor é que grande parte do 
faturamento da empresa vai 
ficar na Paraíba, na forma de 
salários e impostos”. Ele lem-
brou que o estado da Paraíba 
foi o primeiro no Nordeste a 
ter uma sede da AeC.

Governo sério
Segundo o presidente da 

AeC, Rafael Duailibi, a em-
presa já se faz presente em 
sete estados da Federação,“e a 
escolha da Paraíba para abrir 
uma nova sede é porque esse 
Estado tem um governo sério. 
Aqui nós temos mais colabo-
radores. Hoje já somos maio-
res na Paraíba do que no Es-

tado de Minas Gerais, onde 
a empresa nasceu”, revelou 
Duailibi, complementando 
que a Paraíba já tem quase 12 
mil colaboradores e que mais 
da metade tem menos de 24 
anos. Ele revelou também que 
dois terços dos funcionários 
são formados por mulheres e 
que mais de duas mil delas são 
mães de família. 

Na oportunidade, o presi-
dente da Companhia de De-
senvolvimento da Paraíba (Ci-
nep), Rômulo Polari Filho, que 
também assinou o protocolo 
de intenções, disse que duran-
te a pandemia,mais precisa-
mente durante os anos de 2020 
e 2021,foram gerados mais 170 
mil empregos na Paraíba. Os 
números ficaram na segunda 
colocação do Nordeste e alcan-
çou o décimo-terceiro lugar no 

Brasil. “Agora com o Gover-
no do Estado trazendo para o 
Estado mais uma unidade da 
AeC, mais três mil empregos 
já estão garantidos. fazendo 
com que a política de geração 
de emprego e renda do Gover-
no do Estado continue positi-
va”, frisou.  

Na nova sede da AeC em 
João Pessoa serão investidos 
R$ 40 milhões. A unidade terá 
o benefício do Programa de In-
centivo Locacional, do Gover-
no do Estado, por meio da Ci-
nep. Além do governador João 
Azevêdo, assinaram o proto-
colo de intenções o prefeito de 
João Pessoa, Cícero Lucena; o 
sócio-fundador e acionista da 
AeC, Antônio Guilherme No-
ronha; e o presidente da em-
presa, Raphael Duailibi. Na 
Paraíba, a empresa atua há 
dez anos e possui duas unida-
des, uma em Campina Gran-
de e outra em João Pessoa. Ne-
las o grupo já conta com mais 
de 11 mil colaboradores, o que 
equivale a 30% de contratados 
da empresa por todo o país.
Além da Paraíba, a AeC tam-
bém está presente nos esta-
dos de Alagoas, Ceará, Minas 
Gerais, Rio Grande do Norte, 
São Paulo e Rio de Janeiro. As 
obras da nova sede da AeC te-
rão início ainda nesta semana. 

O governador João Aze-
vêdo visita, hoje, os muni-
cípios de Belém e Remígio, 
onde entrega casas, bene-
ficiando 100 famílias, e a 
pavimentação do acesso à 
comunidade de Cepilho, 
atendendo mais de 42 mil 
habitantes. Os investimen-
tos somam aproximada-
mente R$ 9 milhões.

 Ao meio-dia, João Aze-
vêdo visita o município de 

Belém e entrega 100 casas 
construídas pelo Gover-
no do Estado, por meio da 
Companhia Estadual de 
Habitação Popular (Cehap), 
em parceria com o Gover-
no Federal, um investimen-
to de cerca de R$ 6 milhões. 
As casas possuem sala, dois 
quartos, banheiro, cozinha 
e área de serviço, num to-
tal de 51 m2. O condomínio 
residencial é dotado de in-

fraestrutura básica: rede de 
abastecimento d’água, ener-
gia elétrica, rede coletora de 
esgotos (incluindo a esta-
ção de tratamento de esgo-
tos, drenagem e pavimen-
tação em paralelepípedos. 
Também possui três áreas 
verdes e uma área que será 
destinada à construção de 
equipamento comunitário.

 Às 15h, o chefe do Exe-
cutivo estadual inaugura a 

pavimentação do acesso à 
comunidade de Cepilho, em 
Remígio. Na obra foram in-
vestidos cerca de R$ 3 mi-
lhões, recursos oriundos 
do Tesouro estadual. Além 
de melhorar a qualidade de 
vida dos moradores da co-
munidade, a obra oferece se-
gurança e conforto aos mo-
toristas, bem como assegura 
o escoamento da produção 
agropecuária local.

Perfil
A AeC está presente 

no mercado de 
relacionamento 

com clientes 
há 30 anos

João Azevêdo entrega casas e inaugura estrada

Conversa com o governador

O governador João Aze-
vêdo (PSB) se reúne hoje 
com o embaixador da Fin-
lândia no Brasil, Jouko Lei-
nonen. O objetivo da reu- 
nião será discutir parce-
rias entre o país e o estado, 
além de apresentar as po-
tencialidades da Paraíba e 
oportunidades de investi-
mentos e negócios. 

A audiência foi confir-
mada ontem por João Aze-
vêdo, durante o programa 
Conversa com o Governa-
dor, veiculado a nível re-
gional através da Rádio Ta-
bajara. “Vamos receber o 
embaixador da Finlândia 
e ampliar as parcerias com 
aquele país”, comentou. 

Ainda durante o pro-
grama, o governador res-
saltou o investimento de 
cerca de R$ 2 milhões para 
atender a 300 comercian-
tes que irão participar do 
Maior São João do Mun-
do, em Campina Grande, 
através do programa Em-
preender Paraíba. “Essa é 
uma forma de fazer com 
que esses comerciantes te-
nham recursos para fazer 
capital de giro, para com-
prar os seus produtos e 
equipar melhor seus equi-
pamentos de venda”, co-
mentou. 

Segundo ele, as inscri-
ções para os comerciantes 
que desejam ter acesso ao 
crédito serão abertas em 
breve. “Estamos só espe-
rando que haja uma defini-
ção por parte da prefeitura 
de Campina Grande so-
bre os critérios para a par-
ticipação dos comercian-
tes, para que a gente possa 
também abrir essas inscri-
ções e liberar esses recur-
sos. Essa é uma ação que 
visa fortalecer a realização 
do São João com a melhor 
prestação de serviço pos-
sível por parte dos comer-
ciantes aos turistas e pes-
soas que ali estarão”, disse. 

Além de um melhor 
serviço, João Azevêdo 
também ressaltou inves-
timentos na segurança 
dessa data comemorada 
em todo o Estado. “Sabe-
mos que após a pandemia 
a ansiedade da população 
de participar das grandes 
festas aumentou, inclusive 
que fazem parte da nossa 

cultura, que é o caso do São 
João, então teremos uma 
participação muito gran-
de”, comentou. 

Com isso, a seguran-
ça pública fez um levan-
tamento das principais 
cidades que irão realizar 
festejos juninos para ga-
rantir a tranquilidade da 
população. “Estamos es-
tabelecendo a realização 
daquilo que há de mais 
moderno em termos de 
tecnologia, vamos usar 
ferramentas à disposição 
da população para que a 
gente tenha o retorno com 
mais tranquilidade e se-
gurança. Pode ter certeza 
a população desse Estado 
que vamos ter um perío-
do junino de muita tran-
quilidade”, ressaltou João 
Azevêdo. 

Transporte e reajuste 
O valor da passagem 

do transporte coletivo in-
termunicipal deverá rece-
ber um novo reajuste, des-
sa vez ocorrerá a redução 
de cerca de 4%, segundo 
comentou o governador 
durante o programa. A di-
minuição é possível graças 
à redução do ICMS para 
as empresas de transpor-
te, que era de 80% e passa-
rá a 100%. 

“Vai gerar um impacto 
direto nessas empresas. E, 
nós na Paraíba vamos, de-
pois de muitos anos, anun-
ciar a redução no preço da 
passagem. É isso que esta-
mos negociando. É um es-
forço gigantesco, que terá 
impacto nas contas esta-
duais, mas é a forma de 
proteger a população nes-
se momento difícil, em 
função do desemprego e 
dos salários menores que 
estão sendo pagos em qua-
se todos os segmentos”, 
disse João Azevêdo.

João Azevêdo (à direita) 
assinou, ontem, protocolo 

de intenções para 
instalação da terceira 
sede da AeC na capital

Fo
to

s:
 E

va
nd

ro
 P

er
ei

ra

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

Terceira unidade da 
AeC na Paraíba será 
instalada no município 
de João Pessoa

Mais

empregos
três mil

“Vamos receber 
o embaixador 
da Finlândia 
e ampliar as 
parcerias com 
aquele país

João Azevêdo 
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O prazo para emitir, 
transferir ou regularizar 
o título de eleitor termina 
amanhã. Segundo o Tribu-
nal Superior Eleitoral, não 
haverá prorrogação.  A data 
de 4 de maio está prevista 
no calendário do pleito de 
2022, pois a Lei das Eleições 
(Lei no 9.504/1997, artigo 91) 
prevê o fechamento do ca-
dastro eleitoral 150 dias an-
tes de cada votação. 

Durante o período em 
que o cadastro eleitoral es-
tiver fechado, o cidadão não 
poderá tirar o título ou re-
solver pendências como 
transferência de domicílio 
eleitoral ou outras decorren-
tes de ausência ou justifica-
tiva nas eleições.

Em 2022, os brasileiros 
irão às urnas no próximo 
dia 2 de outubro para es-
colher presidente da Re-
pública, governadores dos 

estados, senadores e depu-
tados federais, estaduais e 
distritais.

Jovens eleitores
Os jovens entre 15 e 17 

anos que desejam votar nes-
sas eleições, precisam emitir 
o documento dentro do pra-
zo. Mesmo não sendo obri-
gatório, o número de novos 
eleitores cresceu na Paraí-
ba e já ultrapassa o quan-
titativo da última eleição, 
segundo registros do Tribu-
nal Regional Eleitoral, com-
putados até abril. Ao todo, 
56,7 mil jovens se alistaram 
para votar nesse período , 
enquanto em 2020, foram re-
gistradas 50,8 mil emissões. 

Para os jovens entre 15 
e 18 anos, o primeiro títu-
lo de eleitor pode ser emi-
tido na página Autoatendi-
mento do Eleitor, por meio 
da opção “Tire seu título”. 
Como prova de identidade, 
serão solicitados: uma sel-
fie segurando um documen-

to oficial com foto; imagens 
de frente e verso do mesmo 
documento; e um compro-
vante de residência (conta 
de água, luz, celular ou car-
nê de IPTU, por exemplo).

De acordo com o arti-
go 35 da Resolução TSE no 
23.659/2021, homens acima 
de 19 anos que ainda não te-
nham título terão de apre-
sentar um comprovante de 
quitação do serviço militar 
para o alistamento eleitoral.

Regularização 
Antes de regularizar o tí-

tulo, é necessário consultar 
a situação eleitoral. Caso es-
teja irregular, é necessário 
realizar o pagamento antes 
de prosseguir. 

Já para a alteração do do-
micílio eleitoral, é preciso 
residir na cidade há pelo 
menos três meses, não ter 
débitos com a Justiça Eleito-
ral e não ter transferido ou 
tirado a primeira via do títu-
lo nos 12 meses anteriores. 

Pessoas transexuais ou tra-
vestis que pretendem usar o 
nome social também podem 
realizar essa solicitação den-
tro do prazo. 

Atendimento TRE-PB
Os paraibanos, que de-

sejam realizar esses proce-
dimentos, podem acessar 
no site do TRE-PB, o link de 
atendimento por meio de 
chat, whatsapp, ou do autoa-
tendimento do Eleitor. 

Segundo o Tribunal, o 
comparecimento ao cartó-
rio eleitoral será necessário 
apenas para a coleta dos da-
dos biométricos dos eleito-
res que ainda não fizeram. 
No entanto, a identificação 
biométrica não será exigida 
nas eleições deste ano.

Eleitores cegos, com bai-
xa visão ou com outros ti-
pos de deficiência também 
conseguem usar a plata-
forma de Autoatendimen-
to do Eleitor com mais au-
tonomia.

A Lei Complementar no 
75/2013, do município de 
Campina Grande, foi de-
clarada inconstitucional 
pelo Pleno do Tribunal de 
Justiça da Paraíba. A nor-
ma dispõe sobre a utiliza-
ção de parte de recursos 
das multas do Procon mu-
nicipal para fins sociais. 

De acordo com o Mi-
nistério Público, o municí-
pio não teria competência 
concorrente para legislar 
sobre direito do consumi-
dor, destacando que não 
há necessidade de legisla-
ção suplementar, sob o ar-

gumento de que a matéria 
já foi tratada na Lei fede-
ral no 8.078/1990.

Em seu voto, o relator 
do processo, desembarga-
dor Luiz Silvio Ramalho 
Júnior, observou que além 
de exceder a competência 
suplementar imposta na 
Constituição federal e re-
produzida na Constitui-
ção Estadual, a norma im-
pugnada, dispõe de forma 
contrária à Lei federal no 
8.078/1990, que dispõe so-
bre a proteção do consumi-
dor, bem como na sua re-
gulamentação estabelecida 

pelo Decreto no 2.181/1997.
A legislação federal es-

tabelece que havendo apli-
cação de multa os valores 
serão revertidos para ór-
gãos de proteção ao con-
sumo e o artigo 30 do De-
creto no 2.181/1997 detalha 
que as multas serão desti-
nadas a financiamento de 
projetos relacionados com 
os objetivos da Política Na-
cional de Relações de Con-
sumo, com a defesa dos 
direitos básicos do consu-
midor e com a moderniza-
ção administrativa dos ór-
gãos públicos de defesa do 

consumidor, após aprova-
ção pelo respectivo Conse-
lho Gestor, em cada unida-
de federativa.

“Não há dúvida de que 
as multas aplicadas pelo 
Procon possuem destina-
ção vinculada, não poden-
do ter destinação diversa 
através de norma editada 
por Município, sob o ar-
gumento de que está usu-
fruindo da sua competên-
cia suplementar, sobretudo, 
quando a norma afronta di-
retamente as regras estabe-
lecidas pela União”, pon-
tuou o relator.

Mais de 1.100 manifes-
tações de cidadãos já foram 
recebidas, entre janeiro e 
março deste ano, pela Ou-
vidoria do Ministério Pú-
blico da Paraíba (MPPB). 
Os assuntos mais recorren-
tes são: concurso público, 
improbidade administrati-
va, crimes e direitos à edu-
cação e à saúde. O órgão, 
que é um canal de comuni-
cação entre a instituição e a 
população, pode ser aces-
sado diuturnamente pelos 
meios eletrônicos. Ao acio-
nar a Ouvidoria, o usuário 
recebe um número de pro-
tocolo que permite consul-
tar a tramitação da mani-
festação pelo site do MPPB.

Conforme explicou o 
ouvidor, o procurador de 
Justiça Aristóteles de San-
tana ferreira, a Ouvidoria 
visa aproximar o MPPB da 
população para contribuir 
com a elevação dos padrões 
de transparência, presteza e 
segurança do trabalho de-
senvolvido por membros e 
servidores. ”Essa é uma das 
‘portas de entrada’ em que 
cidadãos, entidades civis 
e órgãos públicos podem 

se manifestar, inclusive de 
forma anônima, por meio 
de encaminhamentos, re-
clamações, denúncias, crí-
ticas, comentários, elogios, 
pedidos de informações ou 
sugestões sobre as ativida-
des desenvolvidas pela ins-
tituição ministerial”, disse.

O ouvidor esclareceu 
ainda que todas as mani-
festações recepcionadas são 
analisadas para que seja 
feito o devido atendimen-
to da demanda do cidadão, 
seja através da requisição 
de informações e diligên-
cias junto aos setores ad-
ministrativos, seja por meio 
do encaminhamento do as-
sunto às Promotorias de 
Justiça e demais órgãos 
competentes, para que se-
jam adotadas as providên-
cias cabíveis.

Além de recepcionar e 
encaminhar as manifesta-
ções dos cidadãos, a Ouvi-
doria do MPPB faz comu-
nicações de arquivamentos; 
solicita informações; infor-
ma o andamento das de-
mandas recebidas pelos 
disque-denúncias (Disque 
100 e Disque 123); elabora 

relatórios mensais analíti-
cos e estatísticos, com re-
messa ao procurador-ge-
ral de Justiça, ao Conselho 
Superior (CSMP), ao Colé-
gio de Procuradores de Jus-
tiça (CPJ) e à Corregedo-
ria-Geral (CGMP); produz 
relatório trimestral que é 
cadastrado no sistema do 
Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP) e 
relatório semestral, também 
enviado ao procurador-ge-
ral de Justiça da Paraíba, ao 
CPJ, ao CSMP, à CGMP e à 
Secretaria de Planejamento 
e Gestão do MPPB e ao pre-
sidente do CNMP.

Manifestações
Das 1.108 manifesta-

ções de cidadãos recebi-
das no primeiro trimestre 
deste ano, 923 (83%) foram 
denúncias, 63 (5,7%) recla-
mações, 28 (2,5%) pedidos 
de informação e 24 (2,2%) 
orientação. Também foram 
recebidas manifestações 
de cidadãos sobre o atendi-
mento recebido por mem-
bros e servidores do MPPB. 
O órgão procedeu com aná-
lise e encaminhamento des-

sas manifestações aos ór-
gãos competentes para 
tomada de providências.

O ouvidor informou ain-
da que vários assuntos são 
e podem ser recepcionados 
pelo órgão, como direitos e 
violações relacionadas à in-
fância e à adolescência, ao 
idoso, defesa do consumi-
dor, meio ambiente e servi-
ços públicos, por exemplo, 
além de consulta e dúvidas 
jurídicas.

Como acessar?
A Ouvidoria do MPPB 

pode ser acessada diutur-
namente pelos seus canais 
eletrônicos: e-mail (ouvi-
doria@mp.pb.gov.br) e for-
mulário eletrônico dispo-
nível no site (clique AQUI). 
O cidadão também pode 
entrar em contato por te-
lefone (83. 2107-6000, 2107-
6150, 99181-7355, WhatsA-
pp). Presencialmente, o 
órgão funciona de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 13h, 
na sede da Procuradoria-Ge-
ral de Justiça, que fica na Rua 
Rodrigues de Aquino, s/n, 
sala 4, térreo, no Centro de 
João Pessoa.

Lei de CG que prevê o uso de recursos das 
multas do Procon é julgada inconstitucional

Cidadãos encaminham 1.108 manifestações 
à Ouvidoria do MPPB em apenas três meses

decisão

em análise

Segundo o TSE, não haverá prorrogação por causa do fechamento do calendário eleitoral, 150 dias antes da votação

Prazo para emitir título acaba amanhã
alerta

A Lei no 1.399/2018, do 
município de Pocinhos, que 
autoriza o Poder Executivo 
a repassar aos Agentes Co-
munitários de Saúde (ACSs) 
os recursos recebidos do Go-
verno federal a título de in-
centivo financeiro adicional, 
foi declarada inconstitucio-
nal pela Justiça da Paraíba. 

A decisão foi tomada 
nos autos da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade 
no 0801983-46.2019.8.15.000, 
proposta pela Prefeitura 
municipal. O argumento é 
de que a lei foi de iniciativa 
de um vereador, em afron-
ta ao que dispõe as Consti-
tuições federal e do Estado 
da Paraíba, além da Lei Or-
gânica local, sobre a com-
petência privativa do Poder 
Executivo para legislar acer-
ca da matéria. 

Já a Câmara Municipal 
de Pocinhos entende que a 
norma em questão não tra-
ta de aumento de salário, 
mas tão somente de “auto-
rização” para que o Poder 
Executivo possa realizar re-
passe de recursos para uma 
categoria de profissionais. 
Assim, a lei atacada não tra-
taria de matéria de iniciati-
va privativa do chefe do Exe-
cutivo devendo, portanto, a 
presente ação direta de in-
constitucionalidade ser jul-

gada improcedente.
No entanto, este não foi 

o entendimento do relator 
do processo, desembarga-
dor Luiz Silvio Ramalho 
Júnior. "Verifica-se que a 
lei municipal impugnada, 
ao autorizar o repasse aos 
Agentes Comunitários de 
Saúde os recursos recebidos 
do Governo federal a título 
de incentivo financeiro adi-
cional, tratou de matéria re-
lativa ao regime jurídico de 
servidor público. Assim, ao 
aprovar e promulgar lei de 
iniciativa de vereador, tem-
se verdadeira usurpação da 
competência privativa do 
chefe do Poder Executivo", 
pontuou.

O relator explicou que a 
Câmara não pode tomar a 
iniciativa de projetos sobre 
a matéria em questão: "Ora, 
sendo a matéria do regime 
jurídico dos servidores pú-
blicos municipais (matéria 
administrativa) própria do 
Poder Executivo, trata-se de 
tema reservado à iniciativa 
do prefeito, estando eviden-
te que a lei em questão evi-
dencia, também, desrespei-
to ao princípio da harmonia 
e independência entre os po-
deres, listados no artigos 2 e 
25 da Constituição federal, e 
no artigo 6o da Constituição 
paraibana", destacou.

O presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro (PL), 
virá à Paraíba na próxi-
ma quinta-feira para a en-
trega da “Obra Vertente 
Litorânea”, em Itatuba, no 
Brejo. A previsão é que a 
solenidade tenha início às 
11h, no  Campo de futebol 
da Melancia. O empreen-
dimento está sendo exe-
cutado em parceria com 

o Governo do Estado e re-
ceberá as águas do Eixo 
Leste do Projeto de Inte-
gração do Rio São francis-
co. A obra conta com 129 
quilômetros de extensão e 
deve apoiar o atendimento 
das demandas prioritárias 
de consumo humano e de 
uso industrial dos municí-
pios localizados na área de 
influência, bem como de 
projetos de irrigação a se-
rem implantados ao longo 
do seu traçado.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Foto: TSE

Paraibano que quiser tirar o título deve acessar site do TRE

aos agentes de saúde

quinta-feira

Pocinhos não pode 
repassar recursos

Bolsonaro inaugura 
obra hídrica em Itatuba
Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com
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O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, celebrou em 
suas redes sociais as manifes-
tações populares ocorridas no 
domingo (1º) em comemora-
ção ao Dia do Trabalhador, mas 
condenou atos que pediam o 
fechamento do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) e intervenção 
militar. Essas manifestações 
são “ilegítimas e antidemocrá-
ticas”, afirmou. 

“O 1º de Maio sempre foi 
marcado por posições e rei-
vindicações dos trabalhadores 
brasileiros. Isso serve ao Con-
gresso, para sua melhor refle-
xão e tomada de decisões. Mas 
manifestações ilegítimas e an-
tidemocráticas, como as de in-
tervenção militar e fechamen-
to do STF, além de pretenderem 
ofuscar a essência da data, são 
anomalias graves que não ca-
bem em tempo algum”, refor-
çou o presidente do Senado. 

No domingo (1º), trabalha-
dores das centrais sindicais e 
apoiadores de candidatos à 
Presidência da República fize-

ram reivindicações legítimas 
em várias cidades do país. No 
entanto, em algumas delas, fo-
ram feitos protestos pedindo o 
fechamento do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) e interven-
ção militar. 

Pacheco ressaltou ainda 
que manifestações populares 
“são expressão da vitalidade 
da democracia”. “Um direito 
sagrado, que não pode ser frus-
trado, agrade ou não as institui-
ções”, disse o senador.

Durante os atos, manifestantes pediram o fechamento do Supremo Tribunal Federal e intervenção militar

Pacheco critica manifestações no país
dia do trabalhador

Agência Senadon 

Pacheco 
ressaltou 
ainda que 
manifestações 
populares 
“são 
expressão da 
vitalidade da 
democracia”. 
“Um direito 
sagrado, que 
não pode ser 
frustrado, 
agrade 
ou não as 
instituições”

Fux suspende eleições indiretas 
para governador em Alagoas

polêmica em pleito

A Justiça do Rio de Janei-
ro determinou que o ex-go-
vernador do Estado Sérgio 
Cabral volte nesta segunda-
feira, 2, para o Complexo Pe-
nitenciário de Gericinó, em 
Bangu. A decisão foi tomada 
depois que uma ação de fisca-
lização da Vara de Execuções 
Penais encontrou indícios de 
regalias na Unidade Prisio-
nal da PM, em Niterói. O ex-
governador está preso ali des-
de setembro de 2021.

O Fantástico, da TV Glo-
bo, mostrou neste domin-
go, dia 1º, telefones celulares, 
anabolizantes, cigarros ele-
trônicos e listas de encomen-
das, feitas por aplicativo, a 
restaurantes na área onde Ca-
bral está detido. Os policiais 
ainda encontraram mais de 
R$ 4 mil em dinheiro, além de 

cigarros de maconha.
No local, havia toalhas 

bordadas com o nome do ex-
governador e até um caderno 
com registros de pagamen-
tos em dinheiro ou cartões 
de crédito e débito e recibos 
de um aplicativo de comida 
Já em um dos vídeos feitos 
pelos agentes de fiscalização, 
Cabral aparece em uma área 
externa com o tenente-coro-
nel Claudio Luiz de Oliveira, 
condenado a 36 anos de pri-
são pela morte da juíza Patri-
cia Acioli.

A Unidade Prisional da 
PM, conhecida como BEP, é 
utilizada para a detenção de 
policiais militares e também 
detentos com direito à prisão 
especial. Além da Vara de 
Execuções Penais, o Ministé-
rio Público do Rio de Janeiro 
e a Corregedoria da PM par-
ticiparam da fiscalização no 
batalhão.

A Secretaria de Estado da 
Polícia Militar do Rio de Ja-
neiro afirmou que todas as 
decisões da Vara de Execu-
ções Penais são “rigorosa-
mente cumpridas”. Cabral foi 
condenado em 22 processos 
na Lava Jato do Rio, em casos 
que envolvem corrupção, la-
vagem de dinheiro e organi-
zação criminosa. As penas 
somadas chegam a 407 anos.

Defesa
Em nota, a defesa do ex-

governador Sérgio Cabral diz 
que “a reportagem do Fantás-
tico retrata uma persegui-
ção infundada, uma vez que 
nada foi encontrado na cela 
do ex-governador. De acor-
do com a advogada Patrícia 
Proetti, Cabral não responde 
a nenhum PAD (Procedimen-
to Administrativo Discipli-
nar) e “desconhece os objetos 
encontrados” fora do espaço. 

Medida tentada sem su-
cesso em 2021, a retirada do 
Auxílio Brasil do teto de gas-
tos pode voltar à agenda. Se-
gundo apurou o Estadão/
Broadcast, o presidente Jair 
Bolsonaro e aliados podem 
propor essa mexida na re-
gra fiscal para 2023. Com ad-
versários propondo o fim do 
teto ou mesmo a mudança 
para ampliar os investimen-
tos públicos, o time de Bolso-
naro avalia que há condições 
mais favoráveis para a medi-
da. Como mostrou o Estadão, 
o presidente cobra da equi-
pe econômica espaço para in-

vestimentos em realizações 
que possam deixar sua mar-
ca num segundo mandato, e o 
Auxílio Brasil é sua principal 
aposta para a reeleição.

A medida que converte o 
piso de R$ 400 do benefício 
em permanente foi aprova-
da pela Câmara, na semana 
passada, dependendo ainda 
de uma última votação no Se-
nado. Mas o seu impacto já foi 
incorporado nas contas do go-
verno de 2023 na Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO), 
que serve para orientar o Or-
çamento. Em 2022, o Auxílio 
Brasil tem uma parte perma-
nente de R$ 224, com custo de 
R$ 47,4 bilhões, e uma tempo-
rária, que em 2023 será incor-
porada. Com isso, a despesa 

total será de quase R$ 90 bi-
lhões no ano que vem.

Técnicos do Ministério da 
Economia já antecipam reser-
vadamente que dificilmen-
te os valores de despesas dis-
cricionárias (não obrigatórias 
destinadas ao custeio e in-
vestimento) previstas para 
2023 (R$ 108,2 bilhões), 2024 
(R$ 93,8 bilhões) e 2025 (R$ 
76,7 bilhões) serão suficientes 
para rodar a máquina gover-
namental em condições nor-
mais, sem risco de colapso no 
funcionamento em determi-
nados órgãos mais afetados 
pela escassez de recursos nes-
se patamar de despesas.

Para o diretor executivo 
da Instituição Fiscal Indepen-
dente (IFI), Daniel Couri, al-

gum tipo de compensação 
deverá ocorrer porque difi-
cilmente a despesa não baterá 
no teto de gastos de 2023. Ele 
lembrou que os R$ 400 do Au-
xílio se tornaram permanen-
tes, mas poderá haver fila. “Al-
guma despesa terá de pagar a 
conta”, avaliou Couri, que em 
artigo recente publicou uma 
proposta de reforma do Or-
çamento. “Tem de haver uma 
reforma mais profunda mes-
mo”, ponderou.

Para o ex-secretário do Te-
souro, Jeferson Bittencourt, 
economista da ASA Invest-
ments, o teto de gastos, mes-
mo com o “pé direito” mais 
alto, ainda está impondo res-
trições e garantindo certo 
controle dos gastos. “Novas 

despesas, principalmente a 
manutenção da complemen-
tação do Auxílio Brasil sem 
cortes em outros gastos e um 
eventual aumento este ano 
para servidores colocarão em 
sério risco o que restou da re-
gra”, afirmou. Bittencourt res-
salva que o governo aprovei-
tou a pandemia para controlar 
o crescimento da despesa com 
pessoal e fazer avanços ins-
titucionais na própria Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), como impedir que au-
mentos parcelados de salários 
fossem dados com parcelas 
fora do mandato. “Sem isso, e 
com esta pressão do funciona-
lismo, o fim do novo teto dos 
gastos estaria decretado des-
de já”, afirmou.

O ministro Luiz Fux, pre-
sidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), suspendeu as 
eleições indiretas para gover-
nador e vice de Alagoas. Para 
isso, ele tornou sem efeito deci-
são da Justiça estadual que au-
torizava o pleito. O magistrado 
atendeu pedido do diretório 
estadual do PSB, que alegou 
risco de perda do direito. A 
eleição indireta estava marca-
da para essa segunda-feira (2), 
às 10h, na Assembleia Legisla-
tiva. Ocorre que um outro pro-
cesso no Supremo - uma Ar-
guição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF), 
aberta pelo PP questionando a 
regularidade do pleito - ainda 
deve ser apreciado pelo relator, 

ministro Gilmar Mendes. A 
decisão que suspendeu o plei-
to foi tomada no domingo (1º).

Algumas horas depois, o 
próprio Mendes se manifes-
tou e manteve a suspensão por 
48 horas. Os partidos alegam 
que a eleição por via indireta 
não é compatível com os prin-
cípios de participação popular 
da Constituição. A eleição in-
direta para um mandato tam-
pão, até o fim do ano, foi mar-
cada por deputados estaduais 
depois que o ex-governador 
Renan Filho (MDB) renunciou 
ao cargo para concorrer ao Se-
nado nas eleições de outubro 
deste ano. Por sua vez, o antigo 
vice, Luciano Barbosa (MDB), 
renunciou ao cargo após ter 
sido eleito prefeito de Arapi-
raca (AL).

Governo planeja retirar o Auxílio Brasil do teto de gastos
proposta para 2023

Agência Brasil
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Bolsonaro e 
aliados podem 
propor essa 
mexida na regra 
fiscal para 2023. 
Com adversários 
propondo o fim 
do teto ou mesmo 
a mudança 
para ampliar os 
investimentos 
públicos, o time 
de Bolsonaro 
avalia que há 
condições mais 
favoráveis para a 
medida

 
Agência Estado

Adriana Fernandes e 
Guilherme Pimenta

Por 48h
O presidente do

Supremo Tribunal 
Federal atendeu 

pedido do diretório 
estadual do PSB. 

A eleição indireta 
no estado está 

suspensa
 por  um período 

de 48h.

Legítimas
Trabalhadores das 
centrais sindicais 

e apoiadores 
de candidatos à 

Presidência fizeram 
reivindicações em 

várias cidades do país

Cabral volta para Bangu após ser
constatada regalia em presídio

rio de janeiro 

Presidente do Senado se referiu ao pedido de fechamento do STF como manifestação “antidemocrática”

Rayanderson Guerra 
Agência Estado

Foto: Roque de Sá/Agência Senado
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Ações
A Rússia chama 

as suas ações 
militares na 
Ucrânia de 
“operação 

especial” para 
desarmar a 

Ucrânia e protegê-
la dos fascistas

O Alto Comissariado 
das Nações Unidas para 
os Direitos Humanos 
informou, ontem, que o 
número de civis mortos 
na Ucrânia desde o iní-
cio da invasão russa, em 
24 de fevereiro, ultrapas-
sou três mil pessoas.

O número de 3.153 
mortos até agora repre-
senta aumento de 254 
em relação a sexta-fei-
ra (29). O Alto Comis-
sariado afirmou que a 
cifra real provavelmen-
te é considerada maior, 
citando dificuldades de 
acesso e esforços contí-
nuos de confirmação.

A maioria das víti-
mas foi morta por ar-
mas explosivas com 
ampla área de impacto, 
como mísseis e ataques 
aéreos, disse o escritó-
rio de direitos humanos, 

sem atribuir responsa-
bilidades.

A Rússia  chama 
suas ações na Ucrânia 
de “operação especial” 
para desarmar a Ucrânia 
e protegê-la dos fascistas 
- alegação que a Ucrânia 
e o Ocidente dizem ser 
infundadas.

Maioria das vítimas foi morta por armas explosivas com ampla área de impacto, como mísseis e ataques aéreos

Guerra matou 3.153 civis na Ucrânia
conflito no leste europeu

Agência Brasil/ Reuters 

n 

Ontem, houve 
um atraso na 
continuidade 
da retirada 
dos civis. O 
motivo não 
está claro, 
mas pode 
estar ligado 
aos novos 
bombardeios

Foto: Alina Beskrovna-ONU News

Por ser uma cidade-chave para as pretensões da Rússia, Mariupol vem sendo alvo de intensos ataques de forças russas

A Rússia voltou a bombar-
dear ontem a usina siderúrgi-
ca Azovstal, que abriga civis 
em Mariupol. A informação é 
do vice-comandante ucrania-
no Sviatoslav Palamar. O ata-
que acontece um dia depois de 
um breve cessar-fogo, que per-
mitiu a retirada de cerca de 100 
civis por corredores humanitá-
rios mediados pela Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) 
e pela Cruz Vermelha. Entre-
tanto, ainda há gente no local.

Ontem, também houve um 
atraso na continuidade da re-
tirada dos civis. O motivo não 
está claro, mas pode estar liga-
do aos novos bombardeios. As 
autoridades da cidade disse-
ram, no entanto, que a retirada 
vai continuar. “Apesar de to-
das as dificuldades, a retirada 
de civis de Mariupol para Za-
porizhzhia deve ocorrer”, dis-
se o conselho da cidade em co-
municado.

Após serem retirados no 
período de cessar-fogo, mais 
de 100 civis de Mariupol che-
garam a Zaporizhzhia, cerca 
de 230 quilômetros a noroeste 
da cidade, ontem. Eles estavam 
abrigados na usina Azovstal 
Iron and Steel Works. Outros 
já estão em Zaporizhzhia des-
de este domingo, 1º.

Se for completada, a retira-
da dos civis representaria um 
raro progresso na redução do 
custo humano da guerra, que 
causou sofrimento particular 
em Mariupol. Tentativas ante-
riores de abrir corredores segu-
ros no local falharam, com au-
toridades ucranianas acusando 
repetidamente as forças russas 
de atirar e bombardear ao lon-
go das rotas acordadas.

“Hoje, pela primeira vez em 
todos os dias da guerra, este 
corredor vitalmente necessá-
rio começou a funcionar”, dis-
se o presidente ucraniano Volo-
dymyr Zelensky no domingo 1º 
em um discurso publicado no 
canal de mensagens Telegram.

A instalação do corredor le-
vou outros moradores de Ma-
riupol a se aproveitarem do 
breve cessar-fogo para se infil-
trar no estacionamento de uma 
loja que serviu de ponto de pas-
sagem para refugiados que fo-
gem do território controlado 
pela Rússia.

Pelo menos algumas das 
pessoas retiradas da usina fo-
ram aparentemente levadas 
para uma vila controlada por 
separatistas apoiados por Mos-
cou. A Rússia disse nesta se-
gunda-feira que eles optaram 
por ficar em áreas separatistas, 
enquanto outras dezenas parti-
ram para território controlado 
pela Ucrânia. Essa alegação, no 

Mariupol volta a sofrer bombardeios 
Agência Estado

Declaração polêmica

Lavrov acusa os judeus de antissemitismo

Israel condenou os comen-
tários do ministro das Relações 
Exteriores da Rússia, Sergey La-
vrov, comparando o presiden-
te ucraniano Volodymyr Ze-
lensky, que é judeu, a Hitler e 
acusando os judeus de antisse-
mitismo. 

O ministro das Relações Ex-
teriores de israelense, Yair La-
pid, chamou as declarações de 
Lavrov de “um terrível erro 
histórico” e informou que con-

vocou o embaixador da Rússia 
para consultas, de quem exigi-
ria um pedido de desculpas.

Questionado no domingo 
(1º) pelo canal italiano Rete 4 
sobre as alegações da Rússia 
de que invadiu o país vizinho 
para “desnazificar” o território, 
Lavrov disse que a Ucrânia ain-
da pode ter elementos nazis-
tas, mesmo que algumas figu-
ras, incluindo Zelensky, sejam 
judeus. “Há muito tempo ou-
vimos o sábio povo judeu di-
zer que os maiores antissemitas 
são os próprios judeus”, disse.

Agência Estado

Corredor
A instalação do 

corredor levou outros 
moradores de Mariupol 

a se aproveitarem 
do breve cessar-fogo 
para se infiltrar no 

estacionamento de uma 
loja que serviu  

de ponto de passagem 
para refugiados que 
fogem do território  

controlado pela Rússia

entanto, não foi confirmada de 
forma independente pela im-
prensa ocidental.     

No passado, autoridades 
ucranianas acusaram as tropas 
de Moscou de realocar civis à 
força em áreas que estavam sob 
domínio russo; Moscou dis-
se que o povo queria ir para a 
Rússia.

Zelensky disse à televisão 
estatal grega que os civis ainda 
abrigados na fábrica de aço de 
Mariupol estavam com medo 

de embarcar em ônibus por-
que acreditam que serão leva-
dos para a Rússia. Ele disse que 
foi assegurado pelas Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) 
de que eles seriam autorizados 
a ir para as áreas sob domínio 
ucraniano. 

Embora as missões oficiais 
muitas vezes tenham falhado 
em retirar os civis, muitas pes-
soas conseguiram fugir de Ma-
riupol por conta própria nas 
últimas semanas. Outros não 
conseguem escapar. “Pessoas 
sem carros não podem sair. Elas 
estão desesperadas”, relatou 
uma das civis que conseguiu 
sair de Mariupol nas últimas 
24 horas, Olena Gibert. “É preci-
so ir buscá-los. As pessoas não 
têm nada. Não tínhamos nada.”

A área industrial de Azovs-
tal é o último reduto de resis-
tência ucraniana na cidade por-
tuária de Mariupol, sul do país. 
As condições de vida na rede de 
túneis sob a usina siderúrgica, 
onde se acredita que centenas 
de civis estejam ao lado de com-
batentes ucranianos, foram des-
critas como brutais. Além dos 
civis que ainda não foram re-
tirados, há cerca de 500 solda-
dos ucranianos feridos e “nu-
merosos” cadáveres, segundo 
descreveu Denys Shlega, co-
mandante da 12ª Brigada Ope-
racional da Guarda Nacional 
da Ucrânia.

“Erro”
O ministro das Relações 

Exteriores israelense, 
Yair Lapid, chamou as 
declarações de Lavrov 

de “um terrível erro 
histórico”

No Twitter, Lapid chamou 
os comentários de “ultrajantes”.  
“Os judeus não se mataram no 
Holocausto. 

O nível mais baixo de racis-
mo contra os judeus é acusar os 
próprios judeus de antissemitis-
mo”, escreveu.

O incidente ameaça deterio-
rar as relações entre os dois paí-
ses em um momento em que Is-
rael procura preservar os laços 
com Moscou apesar de invasão 
da Ucrânia, chamando a coope-
ração crucial para os objetivos 
de segurança nacional na Síria.

construção De usina

Finlândia cancela 
acordo com a Rússia

A empresa finlandesa 
de energia Fennovoima 
informou nesta segun-
da-feira, 2, que decidiu 
rescindir, com efeito ime-
diato, um contrato com 
a estatal russa Rosatom 
que previa a entrega de 
uma usina nuclear, em 
parte por causa da guerra 
na Ucrânia, “que agravou 
os riscos para o projeto”. 

A companhia tam-
bém citou “atrasos sig-
nificativos e incapacida-
de de entregar o projeto” 
para encerrar o acordo 

para construir a usina de 
Hanhikivi, no norte da 
Finlândia.

O local abrigaria um 
reator de água pressuri-
zada projetado na Rús-
sia, com um capacidade 
de 1200 MW, e a usina nu-
clear deveria gerar apro-
ximadamente 10% das 
necessidades de eletrici-
dade da Finlândia, disse 
a empresa. 

Em abril de 2021, a 
empresa havia anuncia-
do que a construção da 
usina começaria em 2023 
e a operação comercial, 
em 2029.

violação De regras

Google quer anular 
multa imposta pela UE

O Google, da Alpha-
bet (holding do Google), 
pediu nesta segunda-fei-
ra, 2, ao segundo maior 
tribunal da Europa a dis-
pensa de uma multa de € 
1,49 bilhão (US$ 1,6 bilhão) 
imposta pelos reguladores 
antitruste da União Eu-
ropeia (UE) há três anos. 
A empresa é acusada de 
prejudicar rivais no seg-
mento de publicidade de 
busca on-line. O caso é um 
dos três que resultaram 
em um total de € 8,25 bi-
lhões em multas antitrus-
te da UE contra o Google.

A Comissão Euro-
peia, em sua decisão de 
2019, disse que o Goo-
gle abusou de seu domí-
nio para impedir que si-
tes usem corretoras que 
não sejam sua platafor-
ma AdSense - ferramen-
ta que fornece anúncios 
em mecanismos de pes-
quisa. A Comissão dis-

se que as práticas ilegais 
ocorreram de 2006 a 2016.

O Google posterior-
mente contestou a con-
clusão da UE no Tribu-
nal Geral, com sede em 
Luxemburgo. A empre-
sa apresentará seu caso 
durante uma audiência 
de três dias a partir des-
ta segunda-feira

A avaliação do órgão 
de concorrência da UE 
sobre o domínio do Goo-
gle e a decisão da Comis-
são de que os anúncios 
de busca e aqueles não 
vinculados às buscas não 
competem entre si estava 
errada, disse o Google em 
um documento judicial.

O Google sofreu um 
revés no ano passado 
quando perdeu uma dis-
puta judicial contra uma 
decisão antitruste de € 
2,42 bilhões sobre o uso 
de seu próprio serviço 
de comparação de pre-
ços para obter uma van-
tagem injusta sobre rivais 
europeus menores.

Agência Estado

Agência Estado
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Uma medida provisória 
regulamenta o Sistema de 
Integração de Passageiros e 
amplia o valor do desconto 
concedido às empresas con-
cessionárias de transporte 
público da Região Metropo-
litana de João Pessoa. Com 
a medida, publicada na edi-
ção do Diário Oficial do Es-
tado (DOE) do último sába-
do (30), o Executivo custeará 
50% do segundo trecho da 
tarifa dos ônibus metropoli-
tanos, excepcionalmente, até 
dezembro de 2022. 

Antes da publicação, o 
governo estadual e empre-
sas de ônibus eram respon-
sáveis por arcar, cada um, 
com 25% do preço da passa-
gem, cabendo ao usuário do 
serviço o custeio do valor res-
tante. De acordo com o secre-
tário de Estado da Fazenda, 
Marialvo Laureano, a medi-
da tem como objetivos evitar 
o aumento no preço das tari-
fas e garantir aos passageiros 
o direito à metade do valor 
pago no segundo embarque 
durante o deslocamento en-
tre as cidades que fazem par-
te da Grande João Pessoa.

O secretário explicou que 
os constantes aumentos nos 
preços dos combustíveis in-
viabilizaram o acordo ante-
riormente feito entre o go-
verno e as empresas, que, 
com a situação, passaram a 
cobrar o aumento no preço 
das passagens. “Diante dis-
so, o governo estadual, junto 
ao Departamento de Estrada 

e Rodagens [DER], decidiu 
arcar, até o fim do ano, com 
50% do valor total, garantin-
do à população o direito à 
metade da passagem no se-
gundo embarque e a estabili-
dade da tarifa, e a ampliação 
do subsídio às concessioná-
rias”, ressaltou Marialvo.

Outra medida
O DOE trouxe, ainda, a 

publicação do Decreto nº 
42.464 que concede redução 
de 100% da base de cálculo 
do imposto sobre circulação 
de mercadorias e serviços 
(ICMS) incidente nas presta-
ções de serviço de transpor-
te intermunicipal de pessoas 
e, inclusive, de não passagei-
ros. O decreto entrou em vi-
gor no dia 1o de maio e tem 
validade até 31 de dezem-
bro de 2022. 

“Nós já tínhamos um con-
vênio que garantia às empre-
sas de transporte a redução 
de 80% de crédito, ou seja, 
elas só custeavam 20% [do 
valor do ICMS] e, agora, com 
o aval do Conselho Nacional 
de Política Fazendária (Con-
faz), conseguimos ampliar 
para 100% de crédito”, des-
tacou Marialvo Laureano.

Ele acrescentou, ainda, 
que, além de reduzir os cus-
tos operacionais das empre-
sas, a decisão vai evitar rea-
justes no valor das passagens 
do sistema de transporte no 
âmbito estadual, isto é, fora 
da zona metropolitana (em 
até 4%), “se estendendo, in-
clusive, para as balsas que fa-
zem o trajeto Cabedelo/Lu-
cena e Lucena/Cabedelo”.

Governo do Estado custeará 50% do valor atual da tarifa dos ônibus metropolitanos até dezembro de 2022

Medidas evitam alta em passagens
transporte público

Ítalo Arruda 
Especial para A União

Clientes da Energisa na PB podem 
abrir conta digital pelo WhatsApp

‘voltz’

Uma nova opção no canal 
de atendimento pelo What-
sApp da Energisa, abre cami-
nho para a inclusão bancária 
de clientes de áreas remotas. 
Clientes da distribuidora que 
já usavam o canal para pedir 
segunda via da fatura e in-
formar ocorrências na rede 
de distribuição, entre outros 
serviços, agora poderão abrir 
uma conta digital da Voltz, 
fintech do grupo Energisa, e 
acessar os produtos financei-
ros como o Pix, conseguir cré-
dito, ter um cartão pré-pago e 
até pagar a conta de energia.   

“A Voltz nasceu dentro da 
Energisa e tem nas distribui-
doras do grupo grandes par-
ceiras para o desenvolvimento 
de novas soluções financeiras. 
Ter a aberturar de conta em 
um canal popular e de fácil 
acesso como o WhatsApp, con-
firma nosso compromisso con-
junto de levar inclusão finan-
ceira para todos os cantos do 
país, mesmo nas regiões mais 
remotas”, afirma o Co-CEO da 
Voltz, Daniel Orlean.

Para o diretor-presidente 
da Energisa na Paraíba. Már-
cio Zidan, o WhatsApp passou 
a ser o principal canal de con-
tato dos clientes com a empre-
sa em lugares onde há energia, 
mas não há telefonia. Como as 
empresas de Internet via saté-
lite seguem o mapa de expan-
são energia elétrica, o Grupo 
estruturou a ferramenta para 
realizar a maior parte dos ser-
viços. Até a confirmação de 
login, que antes era feita por 
SMS, hoje pode ser feita dire-
tamente no WhatsApp.  

Zidan lembra que a distri-
buição de energia é um dos 
serviços públicos de maior 
penetração do país. Nove em 
cada 10 municípios brasilei-
ros têm energia, enquanto ape-
nas cinco tem agências bancá-
rias. Além disso, é no rastro da 
energia que chega a internet e 
que há décadas chega a possi-
bilidade de ter um comprovan-
te de residência, essencial para 
quem queria abrir uma conta 
bancária tradicional. “Com a 
distribuidora de energia, che-

ga o comprovante de residên-
cia, a Internet, a tarifa social 
de energia e agora a conta di-
gital”, resume o diretor-presi-
dente da Energisa. 

O Co-CEO da Voltz tam-
bém destaca o potencial da con-
ta digital para ampliar a inclu-
são financeira desses clientes 
em áreas remotas. “É mais uma 
oportunidade de negócios que 
tem tudo a ver com nosso com-
promisso social como Grupo. 
Com a conta digital da Voltz, 
poderemos levar cultura, edu-
cação e até saúde a distância, 
serviços que estão acessíveis a 
quem tem energia e Internet, 
desde que tenha uma conta e 
um cartão como o que a Voltz 
oferece”, afirma.  

Como fazer
Para abrir a conta digital, 

basta o cliente dar um Oi no 
a atendente virtual Gisa no 
WhatsApp (83) 99135-5540 e 
selecionar primeiro a opção 
nove. Depois, selecionar a op-
ção 20. A partir daí, o cliente 
entra no aplicativo da Voltz.

Startup da UFPB fica entre as 
campeãs de evento em Harvard

Hackbrazil

A startup Mindsun - Moni-
toramento Inteligente de Ener-
gia, da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), é uma das 
campeãs do HackBrazil em 
Harvard, realizado em Bos-
ton, nos Estados Unidos, nes-
te mês de abril. A startup pa-
raibana conquistou o 3o lugar 
na competição entre as cinco 
melhores startups brasileiras 
convidadas.

De acordo com os integran-
tes da Mindsun, participar da 
maior conferência internacio-
nal organizada por estudan-
tes da Universidade de Har-
vard e Instituto de Tecnologia 
de Massachusetts (MIT) reali-
zada em Boston foi uma expe-
riência enriquecedora.

A competição é uma exten-
são da Brazil Conference (@
brazil_conference), que reúne 
startups com propósito de solu-
cionar desafios brasileiros atra-
vés do empreendedorismo e da 
inovação, tendo como missão 
desenvolver soluções inova-
doras que fazem a diferença 
no Brasil por meio da tecno-

logia e empreendedorismo.
“Para nós da MindSun, é 

uma alegria imensa termos 
conquistado a premiação na 
Brazil Conference. Poder es-
tar dentro das mais renoma-
das universidades do mundo 
(Harvard e MIT), ao lado de fi-
guras importantes do país, en-
tre políticos, famosos, CEOs de 
grandes empresas e profissio-
nais da tecnologia, e poder le-
var o que estamos desenvol-
vendo aqui na UFPB é uma 
grande satisfação”, afirmou 
Richard Bivar, diretor execu-
tivo da startup e estudante de 
Engenharia de Energias Reno-
váveis, tendo como tutor o pro-
fessor Cleonilson Protásio, do 
Centro de Energias Alternati-
vas e Renováveis (Cear).

Incubação
Em dezembro do ano pas-

sado, a MindSun assinou um 
contrato de incubação com a 
UFPB e passou a ter sede ad-
ministrativa na Incubadora 
da Agência UFPB de Inovação 
Tecnológica (Inova-UFPB).

“Poder estar 
dentro das mais 
renomadas 
universidades do 
mundo (Harvard 
e MIT), ao 
lado de figuras 
importantes 
do país, e 
poder levar o 
que estamos 
desenvolvendo 
aqui na UFPB 
é uma grande 
satisfação

Richard Bivar

Posto de gasolina deverá exibir 
preços com duas casas decimais

painéis e bombas

Os revendedores de com-
bustíveis de todo o país vão 
exibir os preços com duas ca-
sas decimais e não mais com 
três, como acontece atual-
mente. A medida passa a va-
ler a partir do próximo dia 7. 
É o que determina a Resolu-
ção nº 858/2021, da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP), que deu prazo para 
as revendedoras se adequa-
rem até essa data.

Segundo informou a 
ANP, o objetivo da mudan-
ça é deixar o preço do com-
bustível mais preciso e claro 
para o consumidor, alinha-
do-o com a expressão numé-
rica da moeda brasileira. Os 
preços deverão ser exibidos 
com duas casas decimais, 
tanto no painel de preços 
quanto nos visores das bom-
bas abastecedoras.

A ANP salientou, entre-
tanto que, nas bombas, será 
permitido que o terceiro dí-
gito seja mantido, desde que 
seja zero e fique travado no 
momento do abastecimento. 
A agência entende que, des-
sa forma, os postos não pre-
cisarão trocar os módulos 

Alana Gandra 
Agência Brasil

Mudança deve deixar o preço mais preciso e claro ao consumidor
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Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 2,63%

R$ 5,073
-1,15%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

Março                    1,62
Fevereiro/2022      1,01
Janeiro/2022 0,54 
Dezembro/2021  0,73
Novembro/2021 0,95

Euro  Comercial

2,23%

R$ 5,329

Libra  Esterlina

2,05%

R$ 6,335

Ibovespa

106.638 pts

Selic

Fixado em 16 de 
março de 2022

11,75%

das bombas, o que poderia 
acarretar custos aos agentes 
econômicos. Como a terceira 
casa decimal estará zerada e 
travada, a percepção é que 
não haverá dúvidas e que o 
objetivo da regra, que é dar 
clareza aos consumidores.

A agência avaliou que 
essa mudança não implica-
rá em impactos no valor fi-
nal dos preços dos combus-
tíveis, uma vez que ela não 
trará custos relevantes aos 
revendedores, nem restrições 
aos preços praticados.

Exceção
Apesar da mudança nas 
bombas, será permitido 

que o terceiro dígito 
seja mantido, desde 
que seja zero e fique 

travado no momento do 
abastecimento



As parcelas de famílias en-
dividadas (com dívidas em atra-
so ou não) e inadimplentes (com 
dívidas e contas em atraso) atin-
giram os maiores valores em 12 
anos, em abril deste ano, segun-
do a Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC).

O percentual de endivida-
dos chegou a 77,7% em abril, o 
maior nível desde o início da 
Pesquisa de Endividamento e 
Inadimplência (Peic), da CNC, 
em janeiro de 2010. Em abril 
de 2021, as famílias com dívi-
da eram 67,5%. Em março des-
te ano, eram 77,5%.

Já o percentual de inadim-
plentes chegou a 28,6%, o se-
gundo maior nível da pesqui-
sa, ficando abaixo apenas da 
taxa de janeiro de 2010 (29,1%). 
Em março deste ano, a parcela 
era de 27,8%, enquanto em abril 
de 2021 chegava a 24,2% (4,4 
pontos percentuais abaixo do 
registrado em abril deste ano). 

As famílias que não terão 
condições de pagar suas dívi-

das chegaram a 10,9% em abril 
deste ano, acima dos 10,8% do 
mês anterior e dos 10,4% de 
abril do ano passado. Essa tam-
bém é a taxa mais alta desde 
julho de 2021, quando foram 
registrados os mesmos 10,9%.

O cartão de crédito é o prin-
cipal motivo das dívidas. Entre 
as famílias endividadas, 88,8% 
têm dívidas com o cartão. O 
tempo de comprometimen-
to com as dívidas ficou em 7,1 
meses, abaixo dos 7,2 meses de 
março, mas acima dos 6,8 me-
ses de abril de 2021.
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Cartão de crédito é o principal motivo das dívidas, atingindo 88,8% das famílias com orçamento comprometido

País tem novo recorde de endividados
em abril

Vitor Abdala 
Agência Brasil

antecipado

INSS paga 13o para quem 
recebe mais que o mínimo

O Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) come-
çou a pagar ontem a antecipa-
ção do décimo terceiro a apo-
sentados e pensionistas que 
recebem mais de um salário 
mínimo. A previsão é que, até 
sexta-feira (6), mais de 31 mi-
lhões de segurados recebam 
a primeira parcela, paga con-
forme o dígito final do Núme-
ro de Inscrição Social (NIS).

Consulta
O extrato com os valores 

e as datas de pagamento do 
décimo terceiro está dispo-
nível desde o mês passado. 
A consulta pode ser feita tan-
to pelo aplicativo Meu INSS, 
disponível para celulares e ta-
blets, quanto pelo site gov.br/
meuinss.

Quem não tiver acesso à 
internet pode consultar a libe-
ração do décimo terceiro pelo 
telefone 135. É preciso infor-
mar o número do Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF) e con-
firmar alguns dados ao aten-
dente antes de fazer a consul-
ta. O atendimento telefônico 

está disponível de segunda a 
sábado, das 7h às 22h.

Decreto
O decreto com a antecipa-

ção do décimo terceiro foi as-
sinado em março. Este será o 
terceiro ano seguido em que 
os segurados do INSS rece-
berão o décimo terceiro antes 
das datas tradicionais, agosto 
e dezembro. Em 2020 e 2021, 
o pagamento ocorreu mais 
cedo por causa da pandemia 
de Covid-19.

A maioria dos aposenta-
dos e pensionistas receberá 
50% do décimo terceiro na 
primeira parcela. A exceção 
é para quem passou a rece-
ber o benefício depois de ja-
neiro e terá o valor calculado 
proporcionalmente.

Segurados que recebem 
benefício por incapacidade 
temporária (antigo auxílio-
doença) também têm direi-
to a uma parcela do décimo 
terceiro, calculada de acordo 
com a duração do benefício. Já 
quem recebe benefícios assis-
tenciais, como o Auxílio Bra-
sil, não têm direito a décimo 
terceiro salário.

Agência Brasil

+milionária

Caixa lança loteria que terá 
prêmio a partir de R$ 10 mi

A Caixa Econômica Fe-
deral (CEF) lançou, ontem, a 
+Milionária, nova modalida-
de de suas loterias que foi au-
torizada pelo Ministério da 
Economia em abril. A nova 
modalidade terá sorteios aos 
sábados, e o primeiro deles 
será em 28 de maio.

Segundo o banco, a +Mi-
lionária será a primeira a ofe-
recer um prêmio mínimo de 
dois dígitos de milhões, par-
tindo de R$ 10 milhões após 
um sorteio sem acumulação.

Serão 10 faixas de premia-
ção, ao todo, a depender do nú-
mero de acertos do apostador.

A aposta básica, com seis 
números e dois trevos, cus-
tará R$ 6, e nela, o apostador 
terá de marcar seis números 
de um a 50 e dois “trevos” de 
um a seis.

Em apostas múltiplas, po-
derá escolher de seis a 12 nú-
meros entre os 50 disponí-
veis, e de dois a seis entre os 
seis trevos.

Ganhará o prêmio prin-
cipal o apostador que acer-
tar todas as seis dezenas e os 
dois trevos numerados.

Matheus Piovesana 
Agência Estado

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Produtos do segmento de encomendas, como Sedex, PAC e Mala Direta, não tiveram alterações na tabela de preços em vigor

Novas tarifas para serviços postais 
e telegráficos entram em vigor

correios

Período
Tempo em que 

as famílias ficam 
endividadas chegou 
a 7,1 meses, acima 

dos 6,8 meses obtidos 
em abril de 2021

Entrou em vigor ontem o 
reajuste de 9,5579% nas tarifas 
dos serviços postais e telegráfi-
cos nacionais e internacionais, 
prestados pela Empresa Brasi-
leira de Correios e Telégrafos 
(ECT). O aumento foi aprova-
do pelo Ministério das Comu-
nicações em Portaria publicada 
em edição extra do Diário Ofi-
cial da União do último dia 26.

Segundo o ato, o porcen-

tual de reajuste corresponde 
à variação do IPCA referen-
te ao período janeiro-dezem-
bro de 2021, que foi de 10,06%, 
descontado o Fator de Produ-
tividade. O reajuste anual é 
previsto na legislação e nos 
contratos comerciais firmados 
com os clientes. 

O primeiro porte (até 20 
gramas) da carta comercial 
passou para R$ 2,35. As car-
tas e cartões postais interna-
cionais na modalidade econô-

mica passaram para R$ 1,90 na 
primeira faixa.

No caso de telegrama na-
cional redigido pela internet, 
a nova tarifa é de R$ 9,76 por 
página – antes, a tarifa vigente 
era de R$ 8,90. O telegrama fo-
nado passou de R$ 10,74 para 
R$ 11,77, e na agência, de R$ 
12,89 para R$ 14,30. 

Os produtos do segmento 
de encomendas, como Sedex, 
PAC e Mala Direta, não tiveram 
alterações na tabela de preços.

Da Redaçãon 

Aumento anual 
é previsto na 
legislação e 
nos contratos 
comerciais 
firmados 
com clientes, 
sendo, este 
ano, de 
9,5579% 

Com novo reajuste, querosene para 
aviação acumula alta de 48,7% ao ano

setor aéreo

A Petrobras anunciou 
novo reajuste no querosene 
de aviação (QAV) de 6,7% em 
relação ao mês anterior, in-
formou em nota a Associa-
ção Brasileira das Empresas 
Aéreas (Abear). Segundo da-
dos da petroleira compilados 
pela entidade, de 1o de janei-
ro a 1o de maio a alta acumu-

lada chega a 48,7%.
No ano passado, o aumen-

to acumulado do QAV foi de 
92%. “Mais uma vez o reajus-
te anunciado pela Petrobras 
comprova como as compa-
nhias aéreas enfrentam dia-
riamente uma alta de custos 
estruturais, sobretudo com 
o atual cenário de guerra na 
Ucrânia, que traz muita pres-
são sobre o preço do barril de 
petróleo e para a cotação do 

dólar”, afirma em comunicado 
o presidente da Abear, Eduar-
do Sanovicz. “O setor perma-
nece resiliente, mas a atual 
conjuntura traz muita dificul-
dade para uma recuperação 
vigorosa diante da crise gera-
da pela pandemia”, acrescenta.

Segundo a Abear, histo-
ricamente o QAV é o item de 
maior ineficiência econômi-
ca para as companhias aé-
reas brasileiras e responde 

por mais de um terço dos cus-
tos do setor.

“O Brasil é o único país 
do mundo que tem um tri-
buto regional sobre o QAV, o 
ICMS. Já as empresas estran-
geiras não pagam esse im-
posto para abastecer em ter-
ritório nacional. É por isso 
que uma viagem internacio-
nal, muitas vezes, é mais ba-
rata do que um voo domésti-
co”, destaca a associação.

Aneel recebe sugestões para atualizar 
os valores das bandeiras tarifárias 

até amanhã

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) re-
cebe até amanhã propos-
tas da sociedade sobre a 
atualização anual dos va-
lores das bandeiras tari-
fárias. As sugestões estão 
sendo recebidas desde 14 
de abril por meio da Con-
sulta Pública nº 012/2022. 
Os novos valores serão co-
brados a partir de junho 
deste ano. 

As contribuições podem 

ser enviadas para o e-mail 
cp012_2022@aneel.gov.br. 
Os documentos relaciona-
dos à consulta estão dispo-
níveis no site da agência.  

A Aneel sugeriu para a 
bandeira amarela R$ 2,927 
para cada 100 kWh consu-
midos. A bandeira verme-
lha 1 deve ficar em R$ 6,237 
a cada 100 kWh, e a ban-
deira vermelha patamar 2 
em R$ 9,33 a cada 100 kWh. 
Na bandeira verde, não há 
cobrança de taxa extra na 
conta de luz. 

Bandeira verde em maio 
Na sexta-feira (29), a Aneel 

informou que a  bandeira tari-
fária no mês de maio será ver-
de para todos consumidores 
do Sistema Interligado Nacio-
nal, que abrange a maior par-
te do país. Dessa forma, não 
haverá cobrança extra na con-
ta de luz, segundo a agência. 

Criado pela Aneel em 
2015, o sistema de bandeiras 
tarifárias sinaliza o custo real 
da energia gerada, possibi-
litando aos consumidores o 
bom uso da energia elétrica. O 

cálculo para acionamento das 
bandeiras tarifárias leva em 
conta, principalmente, dois fa-
tores: o risco hidrológico (GSF, 
na sigla em inglês) e o preço da 
energia (PLD).

As bandeiras tarifárias 
funcionam da seguinte ma-
neira. As cores verde, amarela 
ou vermelha (nos patamares 1 
e 2) indicam se a energia cus-
tará mais ou menos em fun-
ção das condições de geração, 
sendo a bandeira vermelha a 
que tem um custo maior e a 
verde, o menor.

Juliana Estigarríbia 
Agência Estado

Agência Brasil
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Considerada pelos vare-
jistas como o “Natal do pri-
meiro semestre”, sendo a se-
gunda melhor data do ano 
em termos de faturamento, 
o Dia das Mães deve aque-
cer as vendas pelos próxi-
mos dias. Levantamento fei-
to em todas as capitais pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e 
pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil), em par-
ceria com a Offerwise, revela 
que 79% dos consumidores 
devem realizar pelo menos 
uma compra no período — 
o dado fica bastante próxi-
mo dos 77% observados em 
2021. Em números absolu-
tos, a expectativa é de que 
aproximadamente 127,2 mi-
lhões de brasileiros presen-
teiem alguém este ano, o que 
deve movimentar uma cifra 
próxima de R$ 28,16 bilhões 
nos segmentos de comércio 
e serviços.

O cenário econômico 
do país e a alta da inflação 
preocupam os consumido-
res: 80% consideram que os 
preços dos produtos estão 
mais caros este ano, se com-
parado com 2021. Em com-
paração com o ano passa-
do, 37% dos consumidores 
pretendem comprar a mes-
ma quantidade de produ-
tos, 28% comprar mais e 17% 
comprar menos.

Previsão de gasto
Em relação aos gastos, 

33% esperam gastar mais 
este ano, principalmente 

para comprar um presente 
melhor (41%), porque os pro-
dutos estão mais caros (40%) 
e porque vão comprar mais 
presentes (25%). Por outro 
lado, 23% pretendem gastar 
menos, sobretudo porque o 
cenário econômico está pior 
que no ano passado (31%), 
devido ao orçamento aper-
tado (28%) e para economi-
zar (20%).

“O levantamento traz 
ânimo para o setor apesar 
de saber que o consumi-
dor está cauteloso. A infla-
ção impacta diretamente no 
poder de compra da popu-
lação, mas a data continua 
como uma das mais impor-
tantes do varejo e o brasi-
leiro mantém a tradição de 
presentear as mães”, com-
pleta Costa.
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Diversidade

Expectativa é de que aproximadamente 127,2 milhões de brasileiros presenteiem alguém na data este ano

Dia das Mães movimentará R$ 28 bi
otimismo no varejo

A Justiça Federal na Pa-
raíba foi a primeira Seccio-
nal do país a realizar, em 
uma audiência de custódia, o 
procedimento de confirma-
ção de identidade de pessoa 
presa por meio da biometria. 
A informação foi divulga-
da na última sexta-feira (29), 
pelo Conselho Nacional de 
Justiça(CNJ), na Solenidade 
de Lançamento da Ação Na-
cional de Identificação Civil 
e Emissão de Documentos às 
pessoas privadas de liberda-
de, ocorrida nas dependên-
cias do Tribunal de Justiça 
da Paraíba (TJPB), que con-
tou com a presença de diver-
sas autoridades. 

O procedimento de con-
firmação de dados ocorreu 
em uma audiência de cus-
tódia presidida pelo juiz fe-
deral Manuel Maia, na 16ª 
Vara Federal, na quarta-fei-
ra (27). A pessoa identifica-
da por biometria havia sido 
presa em flagrante, em um 
caso de contrabando de ci-
garros estrangeiros. Após o 
magistrado decretar a pri-
são preventiva, o servidor 
da JFPB Iclênio Abreu con-
firmou as informações pes-
soais do preso através do 
sistema do CNJ, tornando a 
unidade judicial pioneira no 
âmbito da Justiça Federal de 
todo o país.

n 

Em relação 
aos gastos, 
33% dos 
consumidores 
entrevistados 
esperam 
gastar mais 
este ano; 
já 23% 
pretendem 
gastar menos

Fotos: Evandro Pereira

Levantamento realizado em todas as capitais pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas

A pesquisa ainda re-
vela que no Dia das Mães 
deste ano, os produtos 
campeões de venda de-
vem ser as roupas, calça-
dos ou acessórios (44%), 
perfumes (37%), choco-
lates (23%) e cosméticos 
(23%).

Em média, cada cliente 
deve adquirir dois presen-
tes e as principais presen-
teadas serão a mãe (76%), 
a esposa (19%) e a sogra 
(18%). 25% dos entrevista-
dos devem gastar entre R$ 
51 a R$ 200 com os presen-
tes. Já considerando a mé-

dia total de gastos, o brasi-
leiro deve desembolsar R$ 
221,42. Entre os entrevista-
dos, 43% planejam come-
morar na casa da mãe, 29% 
em sua própria casa e 11% 
vão almoçar fora (com au-
mento de oito pontos per-
centuais frente a 2021).

As lojas físicas apa-
recem como o princi-
pal local de compras dos 
brasileiros, 75% dos en-
trevistados afirmaram 
que pretendem comprar a 
maioria dos presentes fi-
sicamente sobretudo nos 
shopping centers (31%) e 

em lojas de rua (24%). A 
internet aparece como lo-
cal de compra de 44% dos 
consumidores, uma re-
dução de 13 pontos per-
centuais em relação ao 
ano passado, principal-
mente nos sites e lojas vir-
tuais (36%). Considerando 
os que devem fazer com-
pras em sites/lojas on-li-
ne, os mais citados são os 
sites de varejistas nacio-
nais (58%), varejistas in-
ternacionais (43%) e de 
lojas de cosméticos (36%).

Para os entrevistados, 
os fatores que mais pe-

sam na escolha do local de 
compra são a atratividade 
do preço (42%), a qualida-
de dos produtos (36%) e as 
promoções (32%).

“Dá para perceber que 
o consumidor está anima-
do para fazer suas com-
pras presencialmente, con-
sequência da vacinação e 
da segurança que as pes-
soas estão sentindo em vol-
tar a frequentar o comér-
cio e shoppings. Por isso o 
varejista deve estar prepa-
rado para receber os con-
sumidores e garantir as 
vendas”, destaca Costa.

Roupas e calçados são líderes de venda

A pesquisa apresenta 
ainda um dado preocupan-
te com relação ao orçamento 
dos consumidores: 24% ad-
mitem que costumam gas-
tar mais do que podem com 
as compras para o Dia das 
Mães.

Outro comportamento 
imprudente, 37% dos con-
sumidores estão com con-
tas em atraso, sendo que 
68% estão com o nome sujo 
atualmente. Além disso, 
11% reconhecem que po-
dem deixar de pagar algu-
ma conta para ir às compras 
neste Dia das Mães.

A especialista em finan-
ças da CNDL, Merula Bor-
ges, alerta sobre a impor-
tância do planejamento em 

datas comemorativas, para 
que o lado emocional não se 
sobreponha à realidade fi-
nanceira do consumidor.

“O gasto com o presente 
precisa caber no orçamento. 
Antes de sair para as com-
pras, é essencial que o con-
sumidor analise suas contas 
e seus gastos básicos e defina 
com clareza o quanto pode 
gastar, dentro de uma aná-
lise realista. Para evitar que 
uma data comemorativa leve 
o consumidor ao descontrole 
das finanças e acabe virando 
motivo de preocupação, ou 
até mesmo negativação do 
seu CPF, ele precisa ser um 
consumidor planejado para 
não ceder às compras por 
impulso”, orienta.

81% pretendem fazer 
pesquisa de preço antes 
de comprar; pagamento à 
vista será o mais utilizado.

O consumidor está 
atento aos preços e a gran-
de maioria (81%) preten-
de fazer pesquisa antes 
de comprar os presentes, 
principalmente em sites/
aplicativos (71%), nas re-
des sociais (41%) e nos sho-
ppings (40%). E os sites e 
aplicativos mais utiliza-
dos para pesquisar preços 
são os de lojas varejistas 
(72%), os buscadores (65%) 
e os de comparação de pre-
ços (36%).

As principais formas 
de pagamento serão o car-
tão de crédito parcelado 

(34%), dinheiro (29%, com 
queda de 11 pontos per-
centuais em comparação 
com o ano passado) e PIX 
(26%, com aumento de 10 
pontos percentuais fren-
te a 2021).

“O PIX já faz parte do 
dia a dia do brasileiro, que 
está cada vez mais am-
bientado com a ferramen-
ta. Por isso, as lojas devem 
estar preparadas para re-
ceber essa forma de paga-
mento, que além de rápida, 
está isenta das taxas cobra-
das pelos cartões de crédi-
to e débito. É uma forma 
de pagamento boa para 
o consumidor e também 
para o estabelecimento co-
mercial”, destaca Costa.

Gastar mais do que o bolso 
permite é quase a regra

Pagamento à vista ainda 
é o mais usado na compra

Pesquisa: 11% dos compradores deixam de pagar para comprar 

PB é primeiro estado a usar biometria para identificar presos
na justiça federal

n  erramos
na matéria intitulada “fundação enfrentou muitos 
desafios”, publicada nesta página na edição 
do último domingo, 1o de maio, informamos 
erroneamente que o ex-governador Antônio Mariz 
morreu no mês de novembro de 1995. Na verdade, 
ele faleceu no dia 16 de setembro daquele ano.

A ação integra o “Pro-
grama Fazendo Justiça”, im-
plantado na semana passada 
na JFPB, e que visa ações de 
identificação e documenta-
ção civil de presos com base 
no Sistema Nacional de Iden-
tificação do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE). Cinco ser-
vidores da JFPB, que atuam 

diretamente em audiências 
de custódia, também parti-
ciparam de treinamento com 
equipes do CNJ e TSE nos 
dias 25 e 28 de abril. Eles fo-
ram capacitados a realizar re-
gistros no Banco Nacional de 
Mandados de Prisão (BNMP) 
e atuarão na condição de mul-
tiplicadores no órgão.

Primeira identificação por biometria foi em audiência de custódia

Foto: Divulgação

Preços
Segundo pesquisa 

feita pela CNDL/SPC 
e a Offerwise, 80% 
dos entrevistados 

consideram que os 
preços dos produtos 

estão mais caros este 
ano, se comparado 

com 2021
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Estado ocupa a segunda posição no país em subnotificação, de acordo com sistema do Ministério da Saúde

PB tem 138 municípios ‘silenciosos’
acidentes de trabalho nas empresas

“A Paraíba possui 138 mu-
nicípios ‘silenciosos’, ou seja, 
que não registraram aciden-
tes de trabalho e nem doen-
ças relacionadas ao traba-
lho”, afirmou o procurador 
do Trabalho Raulino Maraca-
já, durante audiência pública 
realizada na última quarta-
feira (27), com representan-
tes das 50 maiores empresas 
da Paraíba e o Cerest Esta-
dual (Centro de Referência 
em Saúde do Trabalhador). 
Os dados apresentados na 
audiência se referem ao ano 
de 2021, constam no Sistema 
de Informação de Agravos de 
Notificação (Sinan), do Mi-
nistério da Saúde e preocu-
pam o MPT, já que sem infor-
mações, não é possível traçar 
estratégias e políticas públi-
cas para reduzir o número 
de acidentes, adoecimentos 
e mortes de trabalhadores.

Ainda segundo os dados 
apresentados, a Paraíba é o 2º 
Estado do país com maior nú-
mero de ‘municípios silencio-
sos’, atrás somente do Piauí, 
com 165. De acordo com os 
dados do Sinan, 61,9% dos 
223 municípios paraibanos 
não notificaram nenhum tipo 
de acidente, doença ou agra-
vo relacionado ao trabalho 
em todo o ano de 2021.

“A ausência de notifica-
ção de acidentes e doenças 
relacionadas ao trabalho não 
significa a inexistência des-
ses eventos, mas reflete prin-
cipalmente a necessidade de 
aprimoramento das ações de 

notificação e Vigilância Epi-
demiológica, para melhor 
detecção e monitoramento 
desses problemas. É preciso 
notificar acidentes e agravos! 
O trabalhador não é ‘invisí-
vel’!”, observou o procura-
dor do Trabalho Raulino Ma-
racajá.

Outros dados apontados 
pelo procurador como “alar-
mantes” são os altos índices 
de subnotificação de CATs 
(Comunicações de Acidentes 
de Trabalho) pelas empresas. 
Dados atualizados do Obser-
vatório de Segurança e Saú-
de no Trabalho – do MPT e 
da OIT – revelam que a Pa-
raíba também é o 2º Estado 
do país com maior Estimati-
va de Subnotificação de Aci-
dentes de Trabalho (CAT). 
Segundo os dados, em 2021, 
dos 2.939 acidentes de traba-
lho identificados na Paraíba, 
581 não teriam sido comuni-
cados pelo empregador, uma 
estimativa de subnotificação 
de 19,8%. Esse percentual só 
fica atrás do índice do Piauí 
(com 20,2%).

“Ou seja, não está haven-
do o registro de acidentes de 
trabalho e doenças nem no 
Sinan e nem preenchidas as 
CATs. Não há ‘alimentação’ 
dos sistemas nem pelos mu-
nicípios e nem pelas empre-
sas”, alertou o procurador 
Raulino Maracajá, coorde-
nador regional da Codemat/
MPT (Coordenadoria Nacio-
nal de Defesa do Meio Am-
biente do Trabalho).

n 

De acordo 
com os 
dados do 
Sinan, 61,9% 
dos 223 
municípios 
paraibanos 
não 
notificaram 
nenhum tipo 
de acidente, 
doença 
ou agravo 
relacionado 
ao trabalho 
em todo o 
ano de 2021

Em 2021, dos 2.939 acidentes de trabalho na Paraíba, 581 não teriam sido comunicados pelo empregador, uma subnotificação de 19,8%

Foto:  Conexa Saúde

Após audiência pública reali-
zada na última quarta-feira (27), 
o Ministério Público do Traba-
lho na Paraíba (MPT-PB) deu 
um prazo de 60 dias para que as 
50 maiores empresas da Paraíba 
atendam à recomendação para 
criar um fluxograma em con-
junto com as Secretarias Muni-
cipais de Saúde ou os setores de 
Vigilância e manter a ‘alimen-
tação’ do sistema com informa-
ções sobre acidentes de trabalho, 
agravos e doenças ocupacionais.

De acordo com a Recomen-
dação do MPT, a empresa deve 
“estabelecer contato com a Vigi-
lância em Saúde do Trabalha-
dor do Município onde está es-
tabelecida a empresa, com vistas 
a estabelecer fluxo de encami-

nhamento de informações para 
alimentação regular do Sistema 
de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN), por meio 
da notificação e investigação 
de casos de doenças e agravos 
que constam da lista nacional de 
doenças de notificação compul-
sória, observando-se, de forma 
prioritária, os agravos

Saúde do trabalhador
Ainda segundo a Recomen-

dação, as empresas devem “emi-
tir Comunicações de Acidente 
de Trabalho - CATs, sempre que 
ocorrer acidente ou doença, in-
cluindo os típicos e atípicos, que 
acarretem afastamentos inferio-
res ou superiores a 15 dias”.

“Às vezes, a empresa está 

emitindo a CAT (Comunicação 
de Acidente de Trabalho) e não 
está alimentando o sistema do 
SINAN”, explicou o procura-
dor do Trabalho Raulino Mara-
cajá. “O mais importante é que 
as empresas que têm profissio-
nais de saúde no SESMT (Servi-
ço Especializado em Engenha-
ria de Segurança e Medicina do 
Trabalho) façam a ‘alimentação’ 
do Sistema do SINAN”.

O procurador Raulino Mara-
cajá explicou que ‘municípios si-
lenciosos’ para a notificação no 
Sinan são aqueles que não apre-
sentaram quaisquer tipos de re-
gistro de acidentes, doenças e 
agravos relacionados ao traba-
lho ao longo do ano analisado 
(nesse caso 2021).

Prazo para atender recomendações
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A paraibana Mayara Rocha 
é campeã Brasileira de Powerlif-
ting Equipado e campeã do Ar-
nold Classic South América 2022. 
A atleta quebrou também três re-
cordes brasileiros na modalidade 
e conquistou o título de melhor 
atleta da competição. O Arnold 
Classic é considerado o maior 
evento multiesportivo da Amé-
rica do Sul. A edição deste ano 
foi aberta na última sexta-feira, 
29, e encerrada no domingo, 1, no 
Expo Center Norte, em São Paulo. 

Na ocasião, Mayara Rocha 
quebrou o primeiro recorde na-
cional, levantando 140 kg no Aga-
chamento. Em seguida, bateu o 
recorde no Levantamento Terra, 
erguendo 130 kg, e voltou para o 
exercício onde levantou 140 kg, 
batendo o recorde que havia que-
brado momentos antes. 

“Fiquei muito feliz e muito 
surpresa com o resultado no equi-
pado. Foi minha primeira compe-
tição e eu comecei a treinar em 
março, que é bem recente e de 
cara já conquistei o título de me-
lhor da competição, disputando 
com atletas mais experientes”. 
A conquista garantiu vaga para 
o Campeonato Sul-Americano 
de Powerlifting Equipado, que 

acontece no município de Caça-
dor, Santa Catarina.  

Mayara já havia conquistado o 
título de campeã brasileira no Po-
werlifting Clássico, em fevereiro.  
A atleta, que é natural de Campi-
na Grande, também reúne qua-
tro medalhas no Sul-America-
no de Powerlifting, conquistadas 
em dezembro do ano passado. 
“O foco agora é no Mundial, que 

acontece mês que vem na África 
do Sul, inclusive já iniciei uma va-
quinha para ajudar nas despesas 
que são altas”. A atleta está dis-
ponibilizando o pix 83988248843.

Perfil
Mayara Rocha Soares tem 29 

anos, é natural de Campina Gran-
de, membro da Seleção Brasileira 
de Levantamento de Peso Olím-
pico – LPO (2018); tetracampeã 
paraibana; vice-campeã brasilei-
ra; membro da delegação da Se-
leção Brasileira de Levantamento 
de Peso que disputou o Pan-A-
mericano em Santo Domingo, 
na República Dominicana; Me-
dalha de Bronze no Campeona-
to Brasileiro de Levantamento 
de Peso Olímpico; 3ª colocada no 
Mundial Crossfit Liftoff; 4ª colo-
cada no Campeonato Brasileiro 
de LPO 2021, medalhas de ouro 
e de prata no Campeonato Brasi-
leiro de Powerlifting 2021, tetra-
medalhista no Sul-Americano de 
Powerlifting 2021 (duas meda-
lhas de prata e duas de bronze), 
campeã no Campeonato Brasilei-
ro de Powerlifting 2022, campeã 
Brasileira de Powerlifting Equi-
pado 2022, campeã e titulo de 
melhor atleta do Arnold Classic 
South América 2022, e detentora 
de três recordes nacionais no Po-
werlifting Equipado (2022).

Paraibana conquista três prêmios no Arnold Classic South América disputado no Expo Center Norte, em São Paulo

Mayara bate recordes no powerlifting
campeã brasileira

A Paraíba tem a melhor equipe 
de goalball do Nordeste. A Apace 
(Associação Paraibana de Cegos) fi-
cou com o título do Regional após 
vencer a Apec (Associação Per-
nambucana de Cegos), no Cam-
peonato Regional da modalidade 
que encerrou no último domin-
go. O evento, realizado no Ginásio 
do Instituto dos Cegos da Paraíba 
Adalgisa Cunha (ICPAC), garantiu 
também o bronze para as atletas da 
Apace, que venceram a equipe da 
Adevirn (Associação de Deficien-
tes Visuais do Rio Grande do Nor-
te), e para a Funad (Fundação Cen-
tro Integrado de Apoio ao Portador 
de Deficiência) que também venceu  
a equipe do Rio Grande do Norte.  

“É o início já de um trabalho 
nosso que assumi a Apace agora no 
dia 31 de março e já com o título de 
campeão do Nordeste tanto no fu-
tebol de cegos quanto no goalball, e 
terceiro lugar no feminino de goal-

ball”, comemora Damião Robson, 
presidente da Apace. 

O terceiro lugar feminino foi 
uma grata surpresa, já que a equipe 
foi formada praticamente para dis-
putar o evento. “Uma equipe for-
mada de última hora, ou seja, não 
era um grupo que já vinha treinan-
do. Por isso estamos satisfeitos com 
o resultado”, concluiu.

Como o masculino da Apace já 
tinha vaga garantida para a Série A 
do Campeonato Brasileiro, a Apec 
garantiu a participação na elite por 
ter ficado em segundo lugar. Ao 
todo 20 equipes participaram do 
campeonato que contou com 12 ti-
mes masculinos e oito femininos. 

O próximo Regional de Goal-
ball será o Sudeste 2, em São José 
dos Campos,  que será realiza-
do de 17 a 21 de maio. Em junho, 
Londrina (PR) receberá o Regio-
nal Sul, e Vila Velha (ES), o Sudes-
te 1. Fechando o calendário regio-
nal, Campo Grande (MS) sediará 
a etapa do Centro-Norte, no mês 
de julho.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

JudÔ em natal

Paraíba ganha 35 medalhas no Regional

A Paraíba garantiu 35 me-
dalhas no Campeonato Brasi-
leiro Regional de Judô - Região 
II, que aconteceu no último fi-
nal de semana em Natal, no 
Rio Grande do Norte. Ao todo 
foram oito ouros, 14 pratas e 
13 bronzes. O resultado foi 
melhor que o do último regio-
nal realizado antes da pande-

mia, em 2019, quando a dele-
gação paraibana conquistou 
seis medalhas de ouro.

“A gente como treinador 
de alto rendimento sempre 
espera um pouco mais. Mas 
diante de todas as dificulda-
des que enfrentamos nesses 
últimos períodos eu acredi-
to que a gente conseguiu evo-
luir, e bem”, destacou João 
Neto, técnico e coordenador 
da Seleção Paraibana de Judô.

A Paraíba levou 115 atletas 
que disputaram desde o sub-
13 até a categoria sênior. Des-
taques para Ayrton Pinheiro 
Neto, que consagrou-se hexa-
campeão do Brasileiro Regio-
nal, e Maria Eduarda Moisés, 
que garantiu duas medalhas 
douradas, nas categorias sub- 
18 e sub-21, no peso meio-mé-
dio. No sub-21, meio-pesado, 
Ana Lívia Oliveira foi desta-
que. A Paraíba também sa-

grou-se na categoria sub- 15 
onde Kaue Kyrillos, João Vi-
tor Lima e Rodrigo Wickman 
subiram ao lugar mais alto do 
pódio. O atleta Abraão Caio 
também garantiu ouro, só que 
na categoria sub-13. 

“Eu vejo como uma forma 
evolutiva, mas que a engrena-
gem precisa estar sempre tra-
balhando pra que a gente pos-
sa sempre superar os nossos 
limites”, finalizou João Neto. 

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Maria Eduarda, ao lado do técnico João 
Neto, após conquistar mais uma medalha 
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Apace ganha ouro no masculino e bronze no feminino
regional de goalball

Atletas da equipe da Associação Paraibana de Cegos de goalball, que conquistaram o Regional no último domingo
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Natural de Campina grande, Mayara Rocha vem fazendo história no 
levantamento de peso e segue colecionando títulos nas mais diversas competições

Fo
to

: R
ep

ro
du

çã
o/

In
st

ag
ra

m“Fiquei muito feliz 
e muito surpresa 
com o resultado 
no equipado. Foi 
minha primeira 
competição e eu 
comecei a treinar 
em março, que é 
bem recente, e de 
cara já conquistei 
o título de melhor 
da competição, 
disputando com 
atletas mais 
experientes

Mayara  Rocha
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Um dos clubes mais 
tradicionais do futebol 
amador de João Pessoa 
completou neste 1o de 
maio, 58 anos de história, 
com o desafio de reestru-
turar o clube e torná-lo 
um dos mais fortes, na ca-
tegoria. E quem terá essa 
missão de conduzir os ru-
mos administrativos do 
clube é o atual presiden-
te, Paulo Moraes. 

De acordo com o di-
rigente, o grande obje-
tivo do clube é buscar 
um campo próprio, no 
bairro da Torre, e for-
mular uma reestrutura-
ção para a participação 
do clube nas principais 
competições amadoras 
de João Pessoa.

“Na condição de ex
-atleta e presidente do clu-
be, tenho a missão de res-
gatar a história de mais de 
cinco décadas. O Palma-
res é um clube que mes-
mo sendo amador, já re-
velou atletas profissionais 
para o futebol paraibano. 
Atualmente o clube bus-
ca a reestruturação, en-
frenta desafios, no entan-
to, vamos enfrentá-los. A 
nossa meta é conseguir 
um campo próprio, vol-
tar a participar de compe-
tições, nas categorias de 
base do futebol amador 
de João Pessoa e fazer no-
vamente do bairro da Tor-
re, um cenário de grandes 
jogadores de futebol ama-
dor”, comentou.

Para marcar a data 
simbólica, a atual direto-
ria do clube, realizou na 
Arena Santana, no Alti-
plano Cabo Branco, uma 
programação voltada 
para a confraternização 
entre ex-jogadores, diri-
gentes dos clubes, jorna-
listas e autoridades. Jun-
tos eles formaram quatro 
equipes, acima de 60 anos, 

para a realização de duas 
partidas comemorativas, 
bem como, homenagens 
a ex-dirigentes e ex-joga-
dores profissionais.

O evento contou com a 
presença de uma equipe 
formada por ex-jogado-
res consagrados no fute-
bol da Paraíba – O Cau-
sos & Lendas. Entre os 
presentes, destaque para 
os ex-jogadores Vavá 
(Campinense), Fernando 
(Botafogo), Washington 
Lobo (Botafogo), Regis 
Guru (Santos de Tereré), 
Ademir (Santos de Tere-
ré e Campinense) e Dão 
(Campinense). A equipe 
do Palmares foi formada 
por ex-jogadores do clube.

Nas duas partidas rea-
lizadas, vitória das duas 
equipes do Causos & Len-
das, por 4 a 2 e 2 a 0, res-
pectivamente. No fim, 
o resultado “dentro de 
campo” ficou em segun-
do plano. 

Objetivo principal foi 
o resgate da memória de 
figuras marcantes do fu-
tebol no Estado, a confra-
ternização por meio do 
esporte e as homenagens 
ao ex-goleiro Fernando, 
dono da camisa 1 no tri-
campeonato paraibano 
do Botafogo, 1968, 1969 e 
1970, bem como ao eter-
no presidente do Palma-
res, “João do Pife”

“Esse tipo de even-
to resgata o valor histó-
rico do futebol amador 
e de ex-atletas que con-
tribuíram cada qual em 
seu tempo, para a histó-
ria dos 58 anos do Palma-
res. São momentos assim 
que nos possibilita a rea-
proximação física com 
personagens de nosso fu-
tebol. Foi um momento 
lindo, onde pudemos re-
viver emoções no presen-
te, com figuras do passa-
do”, comentou Serpa Di 
Lorenzo, presidente do 
Causos & Lendas.

A Paraíba  fez bonito, mais 
uma vez, no Circuito Brasilei-
ro de Vôlei de Praia com Ví-
tor Felipe levando o ouro, em 
Brasília, ao lado do paraense 
Renato. Foi a quinta conquista 
dos dois atuando juntos, com 
a vitória por 2 sets a 0 (21/17 
e 21/18) sobre Arthur Maria-
no e Adrielson. O bronze foi 
para o paraibano George, que 
joga com o capixaba André 
Stein-ES, ao vencer Vinicius 
Freitas/Guto por 2 a 0 (21/14 
e 21/10).

“A história aqui em Brasí-
lia foi um pouco diferente das 
outras. A gente iniciou muito 
mal aqui, e teve que se supe-
rar tanto fisicamente quanto 
mentalmente. Foi um torneio 
de muita superação, a gente 
está feliz com isso, mas sabe 
que tem muito a melhorar e 
muito trabalho pela frente”, 
analisou Vitor Felipe.

“Esse resultado represen-
ta a consistência da nossa du-
pla e o trabalho que a gente 
faz diariamente. A gente vem 
de uma etapa atrás da outra, 
com um ritmo de jogo muito 
bom, e a gente consegue usar 
isso dentro dos jogos. Essa 
etapa foi muito difícil para a 

gente, a gente sentiu um pou-
co esse calorzão de Brasília, 
mas está com um preparo fí-
sico muito bom. Vamos para 
as próximas, que a gente está 
preparado para tudo”, com-
pletou Renato.

No feminino, a vitória fi-
cou com Ana Patricia e Duda 
que decidiram retomar a du-
pla  para esta temporada. Na 
decisão elas venceram a pa-

raibana Andressa e a carioca 
Vitória por 2 sets a 0, parciais 
de 21/15 e 21/14. A medalha 
de bronze foi para Taiana e 
Hegê, que superaram Rebec-
ca/Talita por 2 sets a 1 (18/21, 
21/12 e 16/14).

“A gente fez um ótimo tra-
balho quando era da base, 
foi muito importante para o 
Brasil, e hoje a gente está em 
outra fase da nossa vida. É 

nosso terceiro campeonato, 
e a gente está aproveitando 
cada torneio para se entro-
sar, para buscar nosso me-
lhor. Esse título foi impor-
tante, mas ainda tem muita 
coisa pela frente”, afirmou 
Duda, que conquistou os Jo-
gos Olímpicos da Juventude 
(2014) e o bicampeonato do 
Mundial sub-21 (2016 e 2017) 
com Ana Patricia.

vôlei de praia

Paraibanos voltam a ser destaques

Dois amistosos e homenagem ao ex-goleiro Fernando, que brilhou no Botafogo, marcam a festa ao alviverde

Clube luta para ter campo na Torre
aniversário do palmares

Ivo 
   Marques

ivo_esportes@yahoo.com.br

A Série C ainda está na quarta rodada e 
muita água ainda vai rolar debaixo da 
ponte, mas já dá para fazer algumas 

considerações. A competição, como se previa, está 
sendo disputada ponto a ponto. Trata-se de uma 
disputa muito acirrada. Na zona de classificação 
para a fase seguinte estão três clubes do Sudeste, 
três do Nordeste e dois do Norte. Da Paraíba, 
apenas o Campinense, em quinto lugar, está no 
G8. O Botafogo é o nono colocado, após a segunda 
derrota fora de casa, desta vez para o Ferroviário.

Em toda competição brasileira, os técnicos 
dizem que a fórmula do sucesso é vencer os 
jogos em casa. Mas nesta Série C, observo que 
só vencer em casa pode não ser suficiente para 
a classificação. Isso é o que mostra as primeiras 
rodadas.Tomo por exemplo o Botafogo, que 
venceu seus dois jogos em casa, contra o São José 
e contra o Confiança, mas perdeu os dois fora, 
contra o Botafogo de São Paulo e no último final de 
semana, contra o Ferroviário. E por não ter somado 
pontos fora, não está na zona de classificação.

Já a Raposa conseguiu uma vitória fora de casa, 
contra o Atlético, e por isso, está no G8, mesmo não 
tendo feito o dever de casa contra a Aparecidense, 
no último final de semana, quando empatou em 1 
a 1. Agora, a situação se inverte e a Raposa joga 
fora contra o líder Mirassol, no próximo sábado, às 
11 da manhã. Enquanto isso, o Botafogo receberá 
em casa, o penúltimo colocado, o Altos do Piauí, 
também no sábado, só que às 18 horas.

Apesar da Série C ser muito nivelada 
tecnicamente, é possível afirmar que o 
Campinense terá muita dificuldade para somar 
pontos nesta partida, acho até que dificilmente 
não perderá, enquanto o Belo deverá ter muita 
facilidade. Isso pode inverter a posição dos clubes 
na tabela de classificação. 

Mas os jogos fora vão continuar e alguns 
duríssimos para os clubes paraibanos. O Botafogo 
terá ainda sete jogos longe de João Pessoa e 
o Campinense oito. O Belo terá o Vitória,Volta 
Redonda, Paysandu, Brasil, Ypiranga, Manaus e 
Aparecidense. Já o Campinense terá o Mirassol, 
Botafogo-PB, Altos, Floresta, Remo, Confiança, São 
José e Figueirense. 

Dito isso, uma coisa é certa, os clubes 
paraibanos precisam somar pontos também lá 
fora, ou podem ficar fora do G8. E se perder pontos 
em casa, aí é que a necessidade de surpreender os 
adversários fora será ainda maior. Não basta jogar 
bem e ficar no quase. Tem que vencer ou, pelo 
menos, empatar alguns.

Uma paixão
Incrível a festa que os torcedores do Piauí 

fizeram para receber o Flamengo, que jogou 
contra o Altos, pela Copa do Brasil, no último 
domingo. Nas redes sociais, pude ver algumas 
imagens emocionantes, de pura paixão, e que 
foram retribuídas, dentro do possível, pelos 
jogadores que não se cansaram de tirar foto com 
os torcedores. Aonde o Flamengo vai é assim, até 
mesmo em grandes centros, onde têm grandes 
times e grandes torcidas. 

Mas como explicar essa paixão, que mesmo 
em épocas em que o clube não tinha um elenco de 
estrelas, nunca parou de crescer. Porém, paixão 
é assim mesmo, difícil de explicar e agora com 
um elenco recheado de estrelas, a idolatria e o 
desejo de ver de perto os ídolos continuam sendo 
impressionantes. As cenas dos torcedores do Piauí 
nas ruas, na porta do hotel, e no Estádio Albertão, 
em Teresina, foram emocionantes e inesquecíveis.

Mas vêm logo os torcedores adversários a 
criticar os nordestinos por torcerem por clubes de 
outras regiões, mesmo que torçam também pelos 
times locais. Acho perfeitamente normal, porque 
não se pode obrigar e impor uma paixão, ela 
aparece e arrebata os corações. Além do mais, 
estados como o Piauí não tem times participando 
das grandes competições do país e do exterior 
e quem gosta de um futebol de alto nível, não 
se conforma apenas em ver peladas, quer ver 
também grandes espetáculos e grandes jogadores.

A importância 
dos pontos fora 
de casa

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Aniversário do Palmares contou com a presença de vários ex-jogadores

Evento buscou resgatar a memória de figuras marcantes do futebol no estado

Vítor Felipe e Renato subiram no lugar mais alto do pódio na etapa de Brasília do Circuito
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Amistosos, na Arena Santana, foram ganhos pelo grupo Causos & Lendas
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Fifa multa Senegal pelos
incidentes contra o Egito

Após o primeiro con-
fronto da história por uma 
competição nacional, envol-
vendo São Paulo Crystal e 
Sousa, as equipes iniciam 
os trabalhos de prepara-
ção visando a sequência 
na disputa do Campeona-
to Brasileiro da Série D. Os 
representantes do futebol 
paraibano, na competição, 
voltam a campo na rodada 
4, agendada para o próximo 
fim de semana.

No confronto um da 
história dos clubes, no Bra-
sileirão Série D, foi o Sousa 
quem levou a melhor. De 
virada, o Dinossauro ven-
ceu o tricolor por 3 a 2, no 
Estádio Carneirão, em Cruz 
do Espírito Santo, no último 
sábado, em partida válida 
pela 3a rodada do grupo 3. 

A Fifa multou, ontem, a federação do Sene-
gal em 175 mil francos suíços, equivalente a R$ 
893 mil no câmbio atual, pelos ataques de sua 
torcida contra o Egito em partida da repesca-
gem das Eliminatórias da Copa do Mundo do 
Catar, em março A entidade também decidiu 
que a seleção senegalesa terá que jogar uma 
partida em casa sem a presença de torcedo-
res futuramente. A federação senegalesa foi 
enquadrada no artigo 16 do regulamento da 
Fifa, sobre questões de "ordem e segurança 
nas partidas". Na avaliação da entidade, os 
senegaleses falharam em "implementar re-
gras de segurança e garantir a lei e a ordem 
no estádio", permitiram a "invasão ao campo", 
"lançamento de objetos e sinalizadores", "uso 
de laser" e divulgação de "mensagem não 
apropriada para eventos esportivos".

Curtas
Brasileiros lideram pedidos 
de ingressos para a Copa

Richarlison joga sinalizador 
para a arquibancada

Michelle Ramalho registra 
chapa para eleição na FPF

A torcida brasileira vai chegar forte na Copa do 
Mundo no Catar 2022. Fãs de todo o mundo fizeram 
ao todo 23,5 milhões de solicitações de ingressos no 
último período de vendas de ingressos em sorteio 
de seleção aleatória, que terminou na última quinta-
feira (28), e o Brasil é uma das nações líderes entre 
os pedidos. Entre os países que mais solicitaram 
ingressos neste período de vendas, além do Catar e 
do Brasil, constam nações como Argentina, México, 
Inglaterra, França, Arábia Saudita e EUA. Além dos 
pedidos para a final, as partidas mais cobiçadas 
foram Argentina x México, Argentina x Arábia 
Saudita, Inglaterra x EUA e Polônia x Argentina. 
Com forte demanda por ingressos da nação anfitriã, 
o Catar promete tornar o jogo verdadeiramente 
global ao receber torcedores de todo o planeta.

O brasileiro Richarlison foi o nome da vitória 
do Everton sobre o Chelsea por 1 a 0, no domingo 
passado, que garantiu três pontos importantes na 
luta do time de Liverpool contra o rebaixamento no 
Campeonato Inglês. Mas o atacante da seleção 
brasileira será investigado pela Associação de 
Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) por 
pegar um sinalizador arremessado no gramado 
e jogá-lo na direção da arquibancada. O Everton 
também vai investigar o caso, mas acredita que 
Richarlison só queria tirar o artefato do campo 
para que o jogo continuasse e que o objeto foi 
direcionado em um espaço onde não tinha torcedo-
res. Artefatos pirotécnicos, como sinalizadores, são 
proibidos no futebol inglês. Em fevereiro, o inglês 
Harvey Elliott, do rival Liverpool, também foi inves-
tigado pela FA depois de segurar um sinalizador 
na final da Copa da Liga Inglesa, em Wembley.

A presidente da Federação Paraibana de 
Futebol, Michelle Ramalho, anunciou ontem 
a sua chapa como candidata à reeleição nas 
eleições da entidade programadas para o 
próximo dia 23, conforme edital publicado 
recentemente. O prazo para registro de chapas 
termina no próximo dia 13, mas a dirigente 
se antecipou e diz ter a maioria dos clubes e 
ligas para se manter por mais quatro anos no 
mandato. Ela registrou a chapa Avante Paraí-
ba, subscrita por vários dirigentes de clubes e 
ligas.

Para este segundo mandato, Michelle 
Ramalho terá como vice-presidentes Marcelo 
Vaz, Matheus Morais e Nosman Filho, que é 
o único a seguir no cargo para o quadriênio 
2022-2026. Marcílio Braz e Talita Gomes são os 
outros vice-presidentes nesta primeira gestão. 
“Fico muito feliz com esse reconhecimento, 
mostra que o nosso futebol mudou…E mudou 
para melhor.! Acabaram aqueles velhos con-
chavos, nossos filiados hoje só pensam em 
uma coisa, no bem do futebol paraibano”, 
disse Michelle.

O elenco do Botafogo se 
reapresentou nesta segun-
da-feira, após a derrota para 
o Ferroviário, no último do-
mingo, por 1 a 0, que acabou 
tirando o Belo da zona de 
classificação do Brasileiro da 
Série C. Agora, com seis pon-
tos e duas derrotas fora de 
casa, o clube está na nona co-
locação. O time volta a cam-
po no próximo sábado, para 
enfrentar o Altos, às 18 horas, 
no Almeidão e precisa vencer 
para voltar ao G8.

Hoje, os treinos serão ape-
nas pela manhã. Nesta quar-
ta, o elenco vai treinar os dois 
expedientes, quinta e sexta 
feira os trabalhos serão ape-
nas no expediente da tarde. 
Para o jogo contra o Altos, a 
equipe deverá ter o retorno 
do volante Ratinho, que teve 
um ferimento infeccionado 
em um pé, além de Esquer-
dinha e Pablo, que também 
foram vetados pelo depar-
tamento médico para o jogo 
contra o Ferroviário.

Após a derrota para o Fer-
roviário, o Botafogo precisa 
vencer o Altos, que está na pe-
núltima colocação na tabela e 
assim conseguir a sua tercei-
ra vitória como mandante. O 
presidente Alexandre Caval-
canti já admite que o Belo pre-
cise também conseguir seus 
primeiros pontos fora de casa, 
para brigar no topo da tabela.

“Não basta apenas ven-
cer em casa. Temos que tam-
bém conseguir trazer alguns 
pontos de fora, para nos man-
termos entre os primeiros. 
Até agora, isso não foi pos-
sível, porque perdemos as 
duas partidas que disputa-
mos como visitantes. No úl-
timo domingo, enfrentamos 
muito calor e um campo hor-
rível, em Fortaleza. Os joga-
dores de ambas as equipes 
não conseguiam sequer do-
minar a bola. O Ferroviá-
rio achou um gol e depois os 
dois times perderam cada um 
duas chances e foi só. O jogo 
foi muito ruim, sem emoção”, 
disse o presidente.

Sobre novas contratações, 
Alexandre disse que deve 

pintar novidade na Maravi-
lha do Contorno esta sema-
na. “Nós conseguimos assi-
nar pré-contratos com dois 
atletas, um goleiro e um vo-
lante. Se tudo der certo, eles 
poderão chegar ainda esta se-
mana”, garantiu o presidente.

Campinense
No Campinense, a segun-

da-feira foi de reapresentação, 
de treino nos dois expedien-
tes e muita reclamação sobre 
a arbitragem do jogo contra a 
Aparecidense, disputado no 
último sábado em Campina 
Grande. O clube chegou in-
clusive a distribuir uma nota 
oficial reclamando da arbitra-
gem e pedindo à CBF a puni-
ção do trio de arbitragem.

O técnico Ranielle Ribei-
ro também reclamou muito 
do gol anulado de João Pau-
lo, no segundo tempo da par-
tida, que daria a vitória à Ra-
posa. “Duas coisas foram 
fundamentais para que não 
vencêssemos o jogo. A pri-
meira foi a expulsão justa de 
Dione, e a segunda, o erro da 
arbitragem ao anular um gol 

lícito nosso. O atleta, na pior 
das hipóteses, estava na mes-
ma linha da zaga. O próprio 
bandeira reconheceu o erro”, 
disse o treinador.

Mais uma vez, o Campi-
nense fez uma exibição pri-
morosa no primeiro tempo, 
mas caiu no segundo, como 
vem acontecendo nos últi-
mos jogos. “Desta vez, tive-
mos a expulsão e o campo 
acabou ficando muito gran-
de para nossos jogadores que 
cansaram. Tive de fazer al-
gumas substituições, mas 
não conseguimos evitar o gol 
de empate, por mérito tam-
bém do adversário”, concluiu 
o treinador.

Hoje, o treino será ape-
nas no expediente da tarde. 
Amanhã, o elenco vai traba-
lhar nos dois expedientes. Na 
quinta, apenas pela manhã. A 
viagem para São Paulo para 
enfrentar o Mirassol, no pró-
ximo sábado, ainda não foi 
definida. Essa partida será 
disputada às 11 da manhã, 
no Estádio Municipal de Mi-
rassol, válido pela quinta ro-
dada da competição.

Time joga no próximo sábado contra o Altos-PI, no Almeidão. Já o Campinense enfrentará o Mirassol, em SP

Belo terá a chance de retornar ao G8
brasileiro da série C

Sousa e São Paulo Crystal já treinam visando
os adversários do próximo final de semana

série d

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

O resultado também mar-
cou a primeira vitória do al-
viverde na competição, ago-
ra com três pontos, o clube 
deixou a lanterna, para as-
sumir a 6a posição do gru-

po. Mesmo com a derrota, 
o Carcará se manteve na 
2a posição, com seis pontos 
conquistados. 

O resultado positivo mi-
nimizou a eliminação do 
Sousa na disputa pelo título 
do Campeonato Paraibano. 
De olho no próximo adver-
sário, pela competição nacio-
nal, o clube já iniciou o cro-
nograma de treinos, com o 
objetivo de buscar mais uma 
vitória para se aproximar da 
parte de cima da tabela de 
classificação, no grupo 3.

“Foi uma vitória impor-
tante por tudo que tínha-
mos enfrentado nos últi-
mos jogos da temporada. 
No aspecto da confiança, 
o time sai fortalecido para 
trabalhar já pensando na 
partida com o Crato. O nos-
so objetivo é de trabalhar 
forte, durante a semana, 
para buscar a nossa segun-

da vitória na competição”, 
comentou Tardelly Abrantes.

Pelo lado do São Paulo 
Crystal, o foco agora é tra-
balhar, para tentar a reabi-
litação. O tricolor amargu-
rou a primeira derrota, mas 
permaneceu na segunda 
colocação. 

“Sabíamos que o Sousa 
seria um adversário difícil. 
A derrota não estava em 
nossos planos. Teremos um 
novo compromisso na pró-
xima rodada, vamos bus-
car evitar os erros que nos 
custaram a perda de pontos 
importantes”, disse Éderson 
Araújo, treinador do São 
Paulo Crystal.

O tricolor de Cruz do 
Espírito Santo vai encarar 
o Icasa-CE, como visitante,  
no próximo fim de semana, 
no Ceará, em partida válida 
pela 4a rodada do grupo 3, 
do Brasileirão da Série D.

3 x 2
sobre o São Paulo 

Crystal foi a primeira 
vitória do Sousa no 

Campeonato Brasileiro 
da Série D, depois de 
duas derrotas. O jogo 

foi no Carneirão

Diante de um gramado muito irregular e uma forte temperatura, as equipes produziram pouco, mas o time cearense levou a melhor

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário
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1758 — Papa Bento XIV
1945 — José de Almeida Barreto, militar e político (PB)
1981 — Rafael de Carvalho, ator (PB)
2009 — Creusa Pires, empresária e política (PB)
2012 — Spencer Hartmann, radialista (PB)

Mortes na História

Obituário

Iremar Basílio Neto (Netinho)
30/4/2022 – Aos 24 anos, na PB-
386, próximo ao Sítio Espinheiro, 
em Conceição (PB), vítima de um 
acidente de motocicleta. Um amigo 
dele, identificado como André, 
também ficou ferido no acidente. 
Eles retornavam de uma festa no Ceará.

Foto: Patosonline

Luiz Fernando Ambrósio Gonçalo 
e Alcidênio Firme da Silva
30/4/2022 – Aos 25 anos e aos 
35 anos, na Rodovia PB-382, em 
Itaporanga (PB), em acidente 
com motocicleta. Retornavam 
de um jogo de futebol quando 
o veículo colidiu com um caminhão que trafegava 
no sentido contrário.

Foto: Radar Setanejo

Geraldo de Queiroga Lopes
30/4/2022 – Aos 84 anos, em João 
Pessoa (PB). Era pai do juiz federal 
Sérgio Murilo Wanderley Queiroga, 
presidente da Turma Recursal dos 
Juizados Especiais Federais e vice-
diretor do Foro da Justiça Federal na 
Paraíba (JFPB). Natural de Piancó (PB), foi transferido 
para João Pessoa no ano de 1968, como funcionário 
do Banco do Brasil. Formou-se em Direito pela 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em 1978, e, 
até então, atuava como advogado na área penal. Deixa 
a esposa, quatro filhos, 10 netos e três bisnetos.

Foto: WhatsApp

Valdir Alves
1o/5/2022 – Em Patos, vítima de 
homicídio. Ele trabalhava como 
segurança particular e foi morto no 
Bairro do Mutirão por dois homens 
armados que estavam em uma 
motocicleta.

Foto: Redes Sociais

Aforismo
“Afrontar a morte 

para viver na história, 
é pagar com a vida 
uma gota de tinta.”

(Axel Oxenstiern)
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Desde os tempos do Egito 
Antigo, o desejo de imortali-
zar o rosto de pessoas mor-
tas, como forma de homena-
geá-las ou mesmo preservar 
sua memória, ganhou noto-
riedade. Entre as figuras fa-
mosas que tiveram a imagem 
preservada em estátuas, efí-
gies ou bustos estão o faraó 
Tutancâmon, o compositor 
Beethoven, os ex-presidentes 
Getúlio Vargas e Tancredo 
Neves, o poeta Augusto dos 
Anjos e várias outras perso-
nalidades.  E para materiali-
zar os rostos dessas pessoas 
depois de mortas se faz um 
molde tridimensional cha-
mado de máscara mortuária.

Na Paraíba, uma das pes-
soas que realiza bustos tendo 
como base máscaras mortuá-
rias é o arqueólogo, historia-
dor e presidente do Instituto 
Histórico de Campina Gran-
de (IHCG), Vanderley de Bri-
to. Segundo ele, a prática de 
confeccionar máscara mor-
tuária caiu no obsoletismo e 
não há quase ninguém que 
se interesse pelo serviço.

Ele conta que, no século 
19, quando ainda não existia 
refrigerador para evitar a rá-
pida decomposição dos cor-
pos dos mortos, era costume 
fazer a máscara mortuária 
das pessoas sem identifica-
ção para posterior reconhe-
cimento. Vanderley, que tam-
bém faz máscara mortuária, 
conta que a família da pes-
soa que veio a óbito tem de 
dar a autorização prévia a 
quem pretende fazer a más-
cara, cujo molde deve ser ti-
rado antes do velório para 
não correr o risco de o cor-

Na Paraíba, um dos poucos habilitados na confecção das imagens dos mortos admite que a prática caiu no obsoletismo

Técnica preserva figuras ilustres
MÁSCARAS MORTUÁRIAS

João Antero Leite
1o/5/2022 – Aos 73 anos, na 
zona rural de Água Branca (PB), 
assassinado. Foi morto com uma 
facada na altura do pescoço. A 
polícia investiga o caso, que teria 
envolvimento de duas menores e 
o tio delas. A vítima teria abusado sexualmente 
das menores.

Foto: Reprodução

Robério Silva de Lucena
(?)/5/2022 – Aos 62 anos, em Teixeira 
(PB). Radialista da cidade de Patos 
(PB). Seu corpo foi encontrado 
na manhã da segunda-feira (2), 
na ponte da cidade. Ele era tio 
da jornalista Acilene Candeia, 
assessora de comunicação da Prefeitura de Patos.

Foto: Redes Sociais

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

po entrar em decomposição. 
“É uma chance única”, frisa.

De acordo com ele, não 
existe um profissional espe-
cífico para fazer máscara mor-
tuária. O próprio funcionário 
do necrotério, caso esteja ha-
bilitado, um artesão ou mes-
mo artista pode executar o 
serviço que, segundo Vander-
ley, é simples, e não demora 
nem dez minutos.

Os materiais usados na 
elaboração do artefato são 
simples. “Para confeccionar 
a máscara mortuária basta 
gesso em pó, fibra de caroá 
e água. O gesso, dissolvido 
em água, é aplicado sobre o 
rosto da pessoa morta. A fi-

bra é para dar liga à argamas-
sa”, conta.

Passo a passo
Para se fazer uma másca-

ra mortuária, é necessário pre-
parar o rosto da pessoa faleci-
da, que deve estar limpo e seco. 
Antes de tudo, se coloca um hi-
dratante sobre a face do defun-
to. Segundo o arqueólogo e his-
toriador Vanderley de Brito, 
isso facilita a retirada do molde.

Antes de aplicar o gesso 
dissolvido em água sobre o 
rosto, se isola as partes capila-
res como sobrancelhas, bigo-
de e barba com plástico fino 
transparente. Feita a arga-
massa de gesso e água, espa-

lha-se a mistura sobre a pele, 
depois aplica um material fi-
broso por cima, que pode ser 
gazes ou fibras de caroá. Nova-
mente, coloca outra camada de 
argamassa de gesso e espera 
secar para poder tirar o molde 
negativo do rosto. Em seguida, 
é só preencher o negativo com 
o material que quiser, para fa-
zer o modelo positivo.

O molde em positivo pode 
ser feito, por exemplo, com ci-
mento. Nesse trabalho, o mol-
dador reconstitui os detalhes 
dos olhos, sobrancelhas e de-
mais pelos do rosto que fica-
ram encobertos. A máscara 
mortuária que se arquiva é a 
positiva, já remoldada.

Arqueólogo e historiador Vanderley de Brito, presidente do Institututo Histórico de Campina Grande

Qualquer pessoa que 
queira preservar o rosto do 
ente falecido pode contra-
tar o serviço de confecção 
de máscara mortuária, mas, 
segundo o historiador e ar-
queólogo Vanderley de Bri-
to, esse hábito é mais co-
mum em personalidades, 
porque a iniciativa geral-
mente parte de uma insti-
tuição que deseja homena-
gear a figura ilustre. 

Para preservar a memó-
ria de pessoas de relevância 
histórica, Brito destaca que 
no IHCG foi instituído um 
projeto para ser fazer más-
cara mortuária de perso-
nalidades da cidade.  O en-
carregado de confeccionar 
as máscaras será o próprio 
Vanderley.

“Quem nos chamou a 
atenção para essa neces-
sidade foi a morte de no-
mes relevantes de Campi-
na Grande, como Marinês, 
João Gonçalves, Genival La-
cerda e Chico Maria, cujos 
rostos não foram eterniza-
dos porque não houve ne-
nhuma instituição que su-
gerisse tal procedimento”, 
destaca.

O pro je to,  cha ma-
do ‘Projeto Campina Face 
Rescue’, consiste na ideia de 
consultar as pessoas ainda 
em vida para obter a auto-
rização de se fazer o molde 
do rosto após o falecimen-
to. “Assim, evita desgastes 
ou malogros”.

Brito frisa que não é 
moldador de rostos, mas 
sempre trabalhou com ar-
tes plásticas, por isso vai de-

sempenhar a função de for-
ma voluntária para o IHCG. 
“Faço máscaras mortuárias 
porque me preocupo com 
a preservação das memó-
rias. Tenho prazer de eter-
nizar faces humanas. Pa-
rece macabro, não é? Mas é 
semelhante a guardar foto-
grafias de entes queridos. A 
diferença é que você pode 
alisar, sentir as formas do 
rosto”.

Curiosidades
No Egito Antigo, acredi-

tava-se que, ao enterrar os 
defuntos juntamente com 
as máscaras mortuárias, os 
espíritos de seus respecti-
vos donos encontrariam 
seus corpos na vida após 
a morte. Algumas tribos 
africanas tinham a crença 
de que a pessoa que usas-
se uma máscara mortuária 
poderia obter o poder do 
seu dono já falecido.

Foi a partir da Idade Mé-
dia que as máscaras mor-
tuárias foram perdendo 
esse teor espiritual, passan-
do a desempenhar a fun-
ção de preservar a memória 
dos mortos. Causar danos à 
máscara mortuária resulta 
em processo judiciário em 
alguns países. Em 2016, fun-
cionários do Museu Egíp-
cio, no Cairo, foram levados 
a julgamento por tentar co-
lar, de forma tosca, a barba 
da máscara mortuária do 
faraó Tutancâmon. Após se-
rem indiciados, uma equipe 
de restauração realizou os 
reparos corretos no artefa-
to de mais de três mil anos.

‘Campina Face Rescue’
Foto: Arquivo Pessoal

Marianne Peretti
25/4/2022 (divulgado em 29/4/2022) 
– Aos 94 anos, em Recife (PE), de 
falência múltipla dos órgãos. Vitralista 
criadora dos vitrais da Catedral de 
Brasília, valorizando a arquitetura de 
Oscar Niemeyer. Foi a única mulher 
a integrar o grupo de artistas responsáveis pela 
construção de Brasília. Ela também foi responsável 
pelos vitrais da Câmara dos Deputados, do Panteão 

Foto: Reprodução/G1

Ione Mara de Brito
1o/5/2022 – Aos 22 anos, em Bayeux, 
assassinada. Estava em uma 
lanchonete, no Bairro São Lourenço, 
quando foi baleada várias vezes no 
rosto. A polícia investiga o caso.

Foto: Reprodução

da Pátria, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), do 
Palácio do Jaburu e do Memorial JK. Nasceu em Paris 
e é filha de mãe francesa e pai pernambucano.

Jossara Jinaro
27/4/2022 – Aos 48 anos, de câncer. 
Atriz brasileira que fez carreira nos 
Estados Unidos. Teve seu primeiro 
papel fixo nos Estados Unidos em um 
canal hispânico, Telemundo, em 2000.

Foto: Reprodução



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00002/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 14:00 hs do dia 02 de Maio 

de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00002/2022, 
que objetiva: Contratação para locação de veículos com 09 (nove) lugares, para realizar o trans-
porte de estudantes, com percurso de ida e volta junto as escolas da zona rural deste Município. 
Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no seguinte endereço - Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB. Telefone: (083) 
3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. 

Arara - PB, 02 de Maio de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00017/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de piso intertravado 
em concreto (cor natural e colorido) e pó de pedra, conforme descrição, destinados a secretaria de 
obras e serviços urbanos deste Município de Arara PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas 
do dia 16 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 16 de Maio de 2022. Refe-
rência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 02 de Maio de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

JULGAMENTO DE RECURSO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

Nos termos dos elementos apresentados no recurso interposto pela CONCRENOR CONSTRU-
COES DO NORDESTE EIRELI, considero tempestivo, e no mérito, julgo PROCEDENTE o recurso 
apresentado, passando ao rol de licitantes habilitados no certame.Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: 
licitacaopmaroeiras@gmail.com.  

Aroeiras - PB, 20 de abril de 2022
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaíra - PB, às 09:30 horas do dia 13 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE INSTRUMEN-
TOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAR A BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 994051912. E-mail: 
adjcomissao2017@gmail.com. Edital: algodaodejandaira.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Algodão de Jandaíra - PB, 02 de Maio de 2022
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 08:00 horas do dia 20 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada em construção civil, para Construção de Creche Municipal com capacidade para 50 
(cinquenta) crianças, no Bairro loteamento São Francisco, Baía da Traição/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) 
99301–0780. E-mail: licitabaia@gmail.com. Edital: https://transparencia.elmartecnologia.com.br/
Licitacao?e=201; https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 02 de Maio de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DE TRAIÇÃO 

CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00007/2022
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais elétricos diversos, destinados as secretarias deste 

município. O Pregoeiro convoca o comparecimento dos participantes: CANAPU COMERCIO DE 
DISTRIBUICAO EIRELI; CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA – ME; GUSTAVO XAVIER 
GARCEZ; LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA; LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL 
ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA LTDA; MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONS-
TRUCOES LTDA, para continuidade dos trabalhos, que será realizado no dia 10 de maio de 2022 às 
08:30 horas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº. 06/2007. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Pregoeiro e 
sua equipe de apoio, Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99385-3266. No prédio da Prefeitura Municipal de 
Baia da Traição - PB.

Baia de Traição - PB, 02 de maio de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº. 017/2022 - SRP

A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que foi ADIADA “SINE DIE” o Pregão Eletrônico nº. 
017/2022 - SRP, do tipo “menor preço”, cujo objeto é SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. O adiamento ocorre em virtude de 
interesse público. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida com a Comissão Permanente de Licitação 
no endereço Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3391-1375. E-mail: cplboqueirao@gmail.com.

Boqueirão, 02 de Maio de 2022.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA 

DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, GERIÁTRICAS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2022. DOTAÇÃO: 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 
500. RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 411.3.3.90.32.01 MATERIAL, BEM OU 
SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00116/2022 - 27.04.22 
- EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 137.925,00; CT Nº 00117/2022 
- 27.04.22 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - R$ 174.450,00; CT Nº 00118/2022 - 
27.04.22 - JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO - R$ 12.556,00.

 0447024832
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA 

Nº DV00029/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00029/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO DE BOLSAS 
ESCOLARES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA 
- R$ 40.920,00. Cuité de Mamanguape - PB, 29 de Abril de 2022

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

  
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00029/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO DE BOLSAS ESCOLARES, PARA ATENDER A NECESSI-
DADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei Federal 
nº 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Educação. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 29/04/2022.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

TERMO DE RATIFICAÇÃO- DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº DV032/2022
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO

O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve: Ratificar o processo da Dispensa de Licitação Por Valor nº DV032/2022 (Processo Admi-
nistrativo Nº 039/2022), nos termos do Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, que objetiva: Contratação de direta da pessoa jurídica: DB Construtora Eireli, Cnpj: 
42.312.300/0001-56, para prestar serviços de recuperação de pavimentação em paralelepípedo das 
Ruas São José (Centro), Rua Antônia Almeida Andrede Souza (Alto da boa vista) e Rua Severino 
de Araújo Lacerda (Lucrenato Ramalho)e pavimentação em  paralelepípedo da continuação da Rua 
Severino de Araújo Lacerda (Lucrenato Ramalho), localizada na sede do município de Coremas-
-PB, conforme planilha orçamentária de custo; com base nos elementos constantes da Exposição 
de Motivos correspondente, a qual sugere a contratação da pessoa jurídica DB Construtora Eireli, 
CNPJ: 42.312.300/0001-56, Rua Maria Moreira de Sá, Nº 91, Bairro: São José, CEP: 58.900-000, 
Cidade: Cajazeiras-PB, com o valor total de R$ 31.206,90 (trinta e um mil, duzentos e seis reais e 
noventa centavos). Publique-se e cumpra-se. 

Coremas-PB, 28 de março de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 047/2022
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO

Processo Administrativo Nº 039/2022. Dispensa Por Valor Nº 032/2022. Contratante: Prefeitura de 
Coremas-PB. Contratada: DB CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 42.312.300/0001-56. Objeto:Prestar 
serviços de recuperação de pavimentação em paralelepípedo das Ruas São José (Centro), Rua 
Antônia Almeida Andrede Souza (Alto da boa vista) e Rua Severino de Araújo Lacerda (Lucrenato 
Ramalho)e pavimentação em paralelepípedo da continuação da Rua Severino de Araújo Lacerda 
(Lucrenato Ramalho), localizada na sede do município de Coremas-PB, conforme planilha orçamen-
tária de custo.Valor total contratado:R$ 31.206,90 (trinta e um mil, duzentos e seis reais e noventa 
centavos).Recursos: Próprios (Diversos) da Prefeitura de Coremas-PB. Unidade orçamentária: 
QDD/2022. Início dos serviços: Em até 07 (sete) dias, após assinatura da ordem de serviços. Entrega 
dos serviços: Em até 01 (Um) mês. Vigência do contrato: Até 31/12/2022. Partes assinantes: Irani 
A. da Silva (Pela contratante) e o Sr. José Danilo Dantas Braga (Pela contratada). 

Coremas/PB, 30 de março de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para confecções de forma continuada, 

exercício 2022, de PRÓTESES DENTÁRIAS, totais removíveis superiores e inferiores em acrílico, 
destinadas a atender a população carente do município de conformidade ao PROGRAMA SUS – 
BLOCO PAB – (PREVINE BRASIL), Portaria 2.979, de 12 de novembro de 2019, Art. 12–H, inciso 
V, do Ministério da Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 05/2022. DOTAÇÃO: RE-
CURSOS PAB: 10.301.0004.2054 – 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGI e: CT Nº 66/2022 - 20.04.22 - ARI SERVICOS DE 
PROTESES EIRELI - R$ 66.000,00.

Cuitegi/PB, 20 de abril de 2022.
ROSANE DE OLIVEIRA SERAFIM

Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2022

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 
00019/2022, para o dia 12 de Maio de 2022 às 09:00 horas; e do início da fase de lances para o dia 
12 de Maio de 2022 às 09:01 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 08h00min 
Às 13h00min dos dias úteis, na Rua Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB. Telefone: 
(83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Esperança - PB, 02 de maio de2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO – PB
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

PREGÃO ELETRONICO
 Nº. 00008/2022

A Prefeitura Municipal de Gurjão – PB, por meio de seu Pregoeiro abaixo transcrita, TORNA 
PÚBLICO que o pedido de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0008/2022, 
tempestivamente interposto pela empresa KENY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEIAS LTDA – 
CNPJ 00.498.981/0001-49, foram analisados e julgados IMPROCEDENTES, conforme Ata de 
Julgamento constante nos autos do Processo, mantendo-se na íntegra os termos do edital bem 
como a data de abertura. Maiores informações através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no 
horário das 08:00 às 12:00.

Gurjao – PB, 02 de maio de 2022.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de materiais elétricos em geral para atender as necessidades 
da administração municipal até dezembro de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 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 
Itapororoca e: CT Nº 00181/2022 - 29.04.22 - CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI - 
R$ 7.390,00; CT Nº 00182/2022 - 29.04.22 - CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 
21.955,00; CT Nº 00183/2022 - 29.04.22 - CSM COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 79.014,00; 
CT Nº 00184/2022 - 29.04.22 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI 
- R$ 86.611,00; CT Nº 00185/2022 - 29.04.22 - GM COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 72.852,50; 
CT Nº 00186/2022 - 29.04.22 - GUSTAVO XAVIER GARCEZ - R$ 24.000,00; CT Nº 00187/2022 - 
29.04.22 - HOCENTER CONSTRUCOES LTDA-ME - R$ 457.434,00; CT Nº 00188/2022 - 29.04.22 
- JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 195.064,90; CT Nº 00189/2022 - 29.04.22 - LUMIART 
COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 203.170,00; CT Nº 00190/2022 - 29.04.22 - LUMINOZA 
COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA LTDA - R$ 55.146,40; CT Nº 
00191/2022 - 29.04.22 - THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - R$ 227.151,40.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00012/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua pregoeira, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, o resultado de Julgamento de Propostas do PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 00012/2022, com o seu objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A 
FARMACIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIARA – PB. Conforme especificação 
do edital. Sendo classificadas e HABILITADAS as empresas: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA 
DE MEDICAMENTOS LTDA - Valor: R$ 384.477,66(Trezentos oitenta e quatro mil, quatrocentos 
setenta e sete reais e sessenta e seis centavos); CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - Valor: R$ 
102.188,90(Cento e dois mil, cento e oitenta e oito reais e noventa centavos).

Ibiara - PB, 25 de Abril de 2022.
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONVOCAÇÃO DE ABERTURA DE HABILITAÇÃO

O MUNICIPIO DE IBIARA – PB, torna público para ciência dos interessados, que dando pros-
seguimento ao Processo Licitatório – Pregão Presencial nº 00016/2022, cujo o objeto AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚ-
DE DO MUNICÍPIO DE IBIARA–PB, realizará sessão para negociação de lances e abertura do 
envelope de habilitação da empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA – CNPJ Nº 
09.210.219/0001-90,referentes todos os itens do referente Processo, no dia 09/05/2022 ás 10:30hs, 
no setor de licitação na sede da Prefeitura Municipal de Ibiara – PB

Ibiara-PB, 02 de Maio de 2022.
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00008/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua pregoeira, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, o resultado de Julgamento de Propostas do PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 00008/2022, com o seu objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. Conforme 
especificação do edital. Sendo classificada as propostas das empresas: FRANCISCO DA SILVA 
PEREIRA - Valor: R$ 98.609,00(Noventa e oito mil, seiscentos e nove reais); JOANA DARC COSTA 
AFREU - Valor: R$ 158.321,50(Cento e cinquenta e oito mil, trezentos vinte um reis e cinquenta 
centavos); JOSINALDO DE SOUSA MUNIZ 99957922300 - Valor: R$ 19.040,00(Dezenove mil 
e quarenta reais); MENESES E FIGUEIREDO LTDA - Valor: R$ 92.442,00(Noventa e dois mil, 
quatrocentos quarenta e dois reais)

Ibiara - PB, 02 de Maio de 2022.
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00015/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua pregoeira, vem por meio deste tornar público para 

conhecimento dos interessados, o resultado de julgamento de Propostado PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00015/2022, com o seu objeto Aquisição de Pneus para frota do Município de Ibiara, durante o 
exercício de 2022. Conforme especificação do edital. Sendoconsiderado classificada a Proposta da 
empresa LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS - Valor: R$ 419.742,00(Quatrocentos dezenove 
mil, setecentos quarenta e dois reais).

Ibiara - PB, 29 de Abril de 2022.
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo  Termo de Aditivo ao Contrato nº 00076/2021, em 27.08.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI  - EPP
OBJETO CONTRATUAL:  Contratação   de empresa para execução dos serviços de pavimentação 

em paralelepípedo em vias publicas urbana do município de Ibiara-PB, atendendo ao contrato de 
repasse nº 1074565-39/2020. 

OBJETO DO ADITIVO: De Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00016/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 15:00 horas do dia 13 de Maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Registro de Preço para futura e eventual contratação de 
serviços especializados na prestação de serviços de desratização, descupinização e dedetização 
para atender as necessidades das diversas Secretarias do município de Jericó/PB, conforme espe-
cificações do termo de referencia. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 02/11; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 
13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: 
licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Jericó - PB, 02 de Maio de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 10:00 horas do dia 16 de Maio 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de peças para máquinas 
pesadas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3464–1069. E-mail: licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: 
www.juncodoserido.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Junco do Seridó - PB, 02 de Maio de 2022
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

  ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00014/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisca Claudino Fernandes, 001 - Centro - Joca Claudino - PB, às 07:00 horas do dia 16 de Maio 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada 
para prestação dos serviços de locação de Veículos e Máquina Pesada destinados a manutenção 
das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura do município de Joca Claudino/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 049/21; Decreto 
Municipal nº 63/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: jocaclaudinolicitacao@gmail.com. Edital: www.jocaclaudino.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Joca Claudino - PB, 02 de Maio de 2022
ARTHUR DE ALMEIDA PINTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO

EXTRATO DE CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Juazeirinho, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEI-

RINHO - Avenida Juiz Federal Genival Matias de Oliveira, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, CNPJ 
nº 11.277.311/0001-19, neste ato representado pela Prefeita ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS, 
brasileira, casada, prefeita, residente e domiciliada na Praça Presidente João Pessoa, 05, Centro 
de Juazeirinho – PB, CPF 058.228.024-94, Carteira de Identidade nº 2.931.794 – SSP/PB, e com 
assentimento da Secretária de Saúde, no uso das suas atribuições legais, RESOLVEM: 

Art. 1º Tornar sem efeito o Distrato Unilateral de nº 001/2021, do contrato administrativo tombado 
sob o nº 10015/2020-CPL, publicado no dia 31 de dezembro de 2021, no Diário Oficial do Município 
de Juazeirinho – PB. 
Art. 2º Convocar a empresa CBA Tecnologia e Serviços EIRELI, CNPJ 19.987.040/0001-05, para 
retomar suas atividades junto a este município, no prazo de 72 HORAS, A PARTIR DA PUBLICA-
ÇÃO DESTE ATO. Gabinete da senhora Prefeita do município de Juazeirinho, estado da Paraíba, 
em 02 de Maio de 2022
  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

RESULTADO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022
OBJETO: SELECIONAR PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS 

DE MÁQUINA AGRÍCOLA (TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA) PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA–PB. PROPONENTES 
DECLARADOS VENCEDORES e respectivos valores totais das contratações: ANTONIO DE PA-
DUA PEREIRA DA SILVA - Valor: R$ 63.000,00; DIOGO JOSE DE QUEIROZ JATOBÁ - Valor: R$ 
63.000,00; FELIPE DA SILVA PEREIRA - Valor: R$ 63.000,00; LUCAS BATISTA DA SILVA - Valor: 
R$ 63.000,00; MARIA IRACEMA LOURENÇO ALVES - Valor: R$ 63.000,00. Fica aberto o prazo 
para apresentação de recurso em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Cícero Faustino da Silva, 647 
- Centro - Lagoa Seca - PB, no horário das 08h Às 12h dos dias úteis. Telefone: (83) 33661991. 
E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com

Lagoa Seca - PB, 02 de Maio de 2022. 
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA 

Homologação
Chamada Pública nº 00001/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2022, que objetiva: Aquisição 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Rural, para o atendimento ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE que serão destinados ao fornecimento da 
Merenda escolar do Município de Manaíra/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento lici-
tatório a:  ANTÔNIO FELIX FLORENTINO. CPF: 297.254.498-60, Valor: R$ 19.996,63; - IOLANDA 
MARIA DELFINO DA SILVA. CPF: 027.723.824-27, Valor: R$ 19.995,50; JOÃO PAULO MARINHO 
RODRIGUES. CPF: 099.076.224-60 Valor: R$ 19.991,00;  JOÃO VYTOR GONÇALVES FELIX. 
CPF: 134.714.664-44; Valor: R$ 19.987,50, - MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, CPF: 
040.384.704-40, Valores: R$ 18.151,50. Total: R$ 98.122,13.

 Manaíra - PB, 04 de Abril de 2022.

MANOEL VIRGULINO SIMÃO 
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA 

Adjudicação
Chamada Pública nº 00001/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V 
E: ADJUDICAR o objeto da Chamada Pública nº 00001/2022: Aquisição de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE que serão destinados ao fornecimento da Merenda escolar do Município 
de Manaíra/PB, a: ANTÔNIO FELIX FLORENTINO. CPF: 297.254.498-60, Valor: R$ 19.996,63; - 
IOLANDA MARIA DELFINO DA SILVA. CPF: 027.723.824-27, Valor: R$ 19.995,50; JOÃO PAULO 
MARINHO RODRIGUES. CPF: 099.076.224-60 Valor: R$ 19.991,00;  JOÃO VYTOR GONÇALVES 
FELIX. CPF: 134.714.664-44; Valor: R$ 19.987,50, - MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, 
CPF: 040.384.704-40, Valores: R$ 18.151,50. Total: R$ 98.122,13.

 Manaíra - PB, 04 de Abril de 2022.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA 

AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO  E RETOMADA DA SESSÃO PÚBLICA
TOMADA DE PREÇOS Nº. 00007/2022

O Presidente da Comissão de Licitação torna pública o Julgamento da Impugnação ao Edital de 
Tomada de Preços Nº. 00007/2022. Objeto: Contratação de empresa técnica devidamente licenciada 
pelo órgão competente (SUDEMA), para recebimento, processamento e destinação final adequada 
dos resíduos sólidos do Município de Manaíra/PB. Assim, comunica que a empresa CRV CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 07.609.311/0001-00, apresentou impugnação ao Edital 
supramencionado e informa que o mesmo foi NEGADO PROVIMENTO, mantendo os termos do 
Edital. Outrossim, tendo em vista a suspensão do processo para à análise de impugnação, decido 
pela retomada do trâmite normal processual licitatório e a republicação do edital da Tomada de 
Preços n° 00007/2022, com data prevista para dia 16 de maio de 2022, ás 10:00hs, nos mesmos 
termos apresentados, cumprindo o atendimento ao interesse público. A referida impugnação e 
resposta encontra-se à disposição dos interessados no Setor de Licitações.

Manaíra-PB, 29 de abril de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Presidente da CPL/PMM

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Maio de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
combustíveis diesel S10, destinados a esta Prefeitura e ao Fundo Municipal de Saúde. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0013/07; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3625–1111. E-
-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 02 de Maio de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, por meio do site https://www.portaldecompraspublicas.
com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 18767.963000/1200–01/MS. Abertura 
da sessão pública: 10h00min do dia 17 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 10h01min  do 
dia 17 de Maio de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08h00min as 12h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitamulungupb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Mulungu - PB, 02 de Maio de 2022
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA DE NAZAREZINHO
RESULTADO DA FASE DE PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇOS 04/2022
OBJETO: Construção de Escola Padrão com 4 (quatro) salas de aulas. EMPRESA CLASSIFICA-

DA: CONSTRUTORA PRUMO EIRELI - CNPJ: 42.253.166/0001-60; com o valor de R$728.630,36 
(setecentos e vinte e oito mil, seiscentos e trinta reais e trinta e seis centavos). Demais empresas 
desclassificadas por descumprir o edital, conforme parecer técnico do setor de engenharia.Abre-se 
o prazo recursal, conforme lei 8666/93. Os autos estão disponíveis aos interessados na sala da 
CPL de Nazarezinho ou através do e-mail: cplnazarezinho21@gmail.com.

Nazarezinho, 02/05/2022.
MARILDA SARMENTO LUIS

PRESIDENTE. 

Prefeitura Municipal de Nazarezinho
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 00033/2022
A Pregoeira torna público que será realizado o procedimento licitatório na modalidade Pregão 

Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Contratação de empresa especializada para con-
fecção de bolsas, bonés e fardamentos, com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias 
do Município de Nazarezinho-PB, conforme Edital. Abertura das propostas: dia 17 de maio de 2022, 
às 09h (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital disponível: 
www.tce.pb.gov.br ewww.nazarezinho.pb.gov.br. 

Nazarezinho, 02 de maio de 2022.
MARILDA SARMENTO LUIS

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS 

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00003/2022
OBJETO: Execução de Obras de Construção de 01 (uma) Creche Projeto Padrão tipo A com 

Capacidade para 100 Criança Localizada na sede do Município de Olivedos/PB, Conforme Planilha 
Orçamentária e Projeto Básico em Anexo. EMPRESAS INABILITADAS: 1 - CATÃO BONGIOVANI 
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 30.272.239/0001-81 – conforme relatório da assessoria 
engenharia e jurídico, 2 - CONSTRUTORA APODI EIRELI, CNPJ 17.620.703/0001-15 – conforme 
relatório da assessoria engenharia, 3 - CONSTRUTORA BETAGAMA LTDA, CNPJ 29.482.689/0001-
10 - conforme relatório da assessoria engenharia, 4 - CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI, CNPJ 
14.175.618/0001-05 - conforme relatório da assessoria engenharia, 5 - DIAS CONSTRUÇÕES 
LTDA  EPP, CNPJ 17.421.938/0001-88 - conforme relatório da assessoria engenharia e jurídico, 
6 - ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.466.150/0001-10 - conforme relatório da assessoria 
jurídica, 7 - GL ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 30.330.633/0001-01 - conforme relatório da assessoria 
engenharia e jurídico, 8 - JGM ENGENHARIA E IMCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ 28.697.127/0001-
20 – conforme relatório da assessoria jurídica, 9 - J R A CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, 
CNPJ 42.705.884/0001-20 - conforme relatório da assessoria engenharia e jurídico, 10 - JRD 
CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 44.135.727/0001-51 - conforme relatório da assessoria engenharia e 
jurídico, 11 - MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ 31.094.999/0001-
09 – conforme relatório da assessoria engenharia, 12 - QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 
26.183.729/0001-34 - conforme relatório da assessoria engenharia e jurídico, 13 - SABUGI CONS-
TRUÇÕES EIRELI, CNPJ 42.354.190/0001-95 - conforme relatório da assessoria engenharia e 
jurídico, 14 - SERRA CONST. E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 14.031.903/0001-44 - conforme relatório 
da assessoria engenharia e jurídico, 15 - SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 35.042.630/0001-
03 - conforme relatório da assessoria engenharia e jurídico, 16 - TORRES E ANDRADE CONT. 
PRE-MOL. E SERV. LTDA, CNPJ 21.933.413/0001-07 - conforme relatório da assessoria jurídico 
HABILITADA: 17 - DUARTE MARTINS CONST. SERV. E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ 42.733.975/0001-
79, 18 - TORRES CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 14.313.165/0001-28, 19 - FA CONSTRUÇÕES E 
COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ 10.875.280/0001-81, 20 - PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMP. EIRELI, 
CNPJ 20.949.329/0001-00, 21 - ENGEMARCC CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 17.620.895/0001-60, 
22 - DIT CONT. IMOB. E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 18.547.219/0001-70, 23 - ESTRUTURAL SERV. 
DE CONST. CIV. E LOC. EIRELI, CNPJ 05.881.170/0001-46, 24 - CONCRETISA CONSTRUTORA 
EIRELI, CNPJ 09.913.177/0001-53, 25 – GR CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 27.450.426/0001-01, 
26 - APN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 08.317.848/0001-50, 27 - UG CONSTRU-
TORA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 09.117.897/0001-02, 28 - LEONALDO CANDIDO DE SOUTO 
EIRELI, CNPJ 24.863.266/0001-26. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Fica franqueado 
vista aos autos do processo através de agendamento pelo no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis através do Telefone: (83) 991052133. Os relatórios contendo o resultado completo 
estará disponível no sitio: olivedos.pb.gov.br. 

Olivedos - PB, 02 de Maio de 2022
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Presidente da Comissão

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 3 de maio de 2022      25Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 

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

Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 14:00 horas do dia 20 de Maio de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo per-
tinente, para execução de Implantação do Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Rurais 
deste Município, fruto do convênio CV 854835/2017 entre a Funasa e está edilidade. 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 Às 12:00 e de 13:00 Às 17:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3277–1108. Edital: http://www.pirpirituba.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pirpirituba - PB, 27 de Abril de 2022
ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL 

CONTRATO N° 0134/2020- ORIGEM: fruto da Tomada de Preço 006/2020: OBJETO: Contratação 
de empresa do ramo pertinente, para execução de Implantação do Sistema de Abastecimento de 
Água em Áreas Rurais deste Município, fruto do convênio CV 854835/2017 entre a Funasa e está 
edilidade. CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA, pessoa jurídica de direito público 
inscrito no CPNJ sob nº 08.789.299/0001-17, CONTRATADO: MJC CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, 
inscrita no CNPJ 07.264.280/0001-94. O CONTRATANTE, resolve, por meio do presente, RESCIN-
DIR UNILATERALMENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00134/2020, com a empresa MJC 
CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 07.264.280/0001-94, firmado em 21 de outubro 
de 2020, Objeto/justificativa da Rescisão contratual: O motivo da rescisão contratual deve-se ao fato 
da contratada descumprir com as suas obrigações, conforme exposto na notificação extrajudicial 
enviada por e-mail e por aviso de recebimento, que fora devidamente assinado e recebido no dia 
31/08/2021, que revela que a empresa não enviou parte da documentação obrigatória para cum-
primento do contrato que foi firmado oriundo da tomada de preços 0006/2020, tais como a ART de 
execução e fiscalização e a cópia do CEI cadastro específico do INSS, o que impede a continuação 
da obrigação da edilidade com a referida empresa, por se tratar de quesitos imprescindíveis à 
administração. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente instrumento tem seu permissivo legal no 
amparo no disposto no art. 79, inciso I, e art. 77 e 78, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, bem como Cláusula 12º do Contrato Originário.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

  Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022, realizado pela 
Comissão Permanente de Licitação em 29 de Março de 2022 e em conformidade com a Lei Federal 
n.º 8.666/93, fica decidida a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das empresas DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERI-

DIONAL LTDA com o valor total de R$ 4.612,50 (Quatro Mil, Seiscentos e Doze Reais e Cinquenta 
Centavos) a empresa M & R COMERCIO EIRELI com o valor total de R$ 88.332,50 (Oitenta e Oito 
Mil, Trezentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta Centavos) a empresa MEDS COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA com o valor total de 
R$ 4.540,00 (Quatro Mil, Quinhentos e Quarenta Reais) a empresa MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI com o valor total de R$ 15.933,50 (Quinze Mil, Novecentos 
e Trinta e Três Reais e Cinquenta Centavos) a empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRO-
DUTOS PARA SAUDE EIRELI com o valor total de R$ 2.190,00 (Dois Mil, Cento e Noventa Reais) e 
a empresa PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 
com o valor total de R$ 49.481,00 (Quarenta e Nove Mil, Quatrocentos e Oitenta e Um Reais), pelas 
razões expostas no referido Laudo.

Pedro Régis - PB, 30 de Março de 2022.
Michele Ribeiro de Oliveira

PREFEITA

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento da Pregão Presencial N.º 006/2022 PROCESSO Nº 2022.02.014, ADJUDI-
CAMOS o Presente Pregão Presencial em favor das empresas DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor total de R$ 4.612,50 (Quatro Mil, Seiscentos e Doze 
Reais e Cinquenta Centavos) a empresa M & R COMERCIO EIRELI com o valor total de R$ 
88.332,50 (Oitenta e Oito Mil, Trezentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta Centavos) a empresa 
MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 
com o valor total de R$ 4.540,00 (Quatro Mil, Quinhentos e Quarenta Reais) a empresa MEDVIDA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI com o valor total de R$ 15.933,50 
(Quinze Mil, Novecentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta Centavos) a empresa ODONTOMASTER 
COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI com o valor total de R$ 2.190,00 (Dois Mil, 
Cento e Noventa Reais) e a empresa PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA 
LABORATORIOS EIRELI com o valor total de R$ 49.481,00 (Quarenta e Nove Mil, Quatrocentos 
e Oitenta e Um Reais).

Pedro Régis - PB, 30 de Março de 2022.
Polyana Farias Torres

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE 
DE PEDRO RÉGIS

EMPRESA: M & R COMÉRCIO EIRELI – ME
    CNPJ: 17.290.835/0001-26
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR:  M & R COMÉRCIO EIRELI – ME
CNPJ: 17.290.835/0001-26

ITENS VENCIDOS
11 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 25 - 27 - 31 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 52 - 53 
- 54 - 55 - 58 - 59 - 60 - 61.

 TOTAL: R$ 88.332,50

VALIDADE DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação 

no Diário Oficial do Estado.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica 

obrigada a firmar as contratações.
Pedro Régis - PB, 30 de Março de 2022.

MICHELE REIBEIRO DE OLIVEIRA
PREFEITA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2022
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER A 
DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS

EMPRESA: MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI – ME
    CNPJ: 06.132.785/0001-32
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR:  MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI – ME
CNPJ: 06.132.785/0001-32

ITENS VENCIDOS
13 - 15 - 21 - 33 - 41 - 42.

 TOTAL: R$ 15.933,50

VALIDADE DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação 

no Diário Oficial do Estado.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica 

obrigada a firmar as contratações.
Pedro Régis - PB, 30 de Março de 2022.

MICHELE REIBEIRO DE OLIVEIRA
PREFEITA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2022
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER A 
DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS

EMPRESA: MEDS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 40.256.200/0001-24
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR:  MEDS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOS-
PITALARES LTDA
CNPJ: 40.256.200/0001-27

ITENS VENCIDOS
- 12 – 28 – 51 - 

 TOTAL: R$ 4.540,00

VALIDADE DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação no 
Diário Oficial do Estado.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica obrigada 
a firmar as contratações.

Pedro Régis - PB, 30 de Março de 2022.
MICHELE REIBEIRO DE OLIVEIRA

PREFEITA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2022
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DE-
MANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS
EMPRESA: MEDS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPI-
TALARES LTDA
CNPJ: 40.256.200/0001-24
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR:  MEDS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOS-
PITALARES LTDA
CNPJ: 40.256.200/0001-27

ITENS VENCIDOS
- 12 – 28 – 51 - 

 TOTAL: R$ 4.540,00

VALIDADE DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação no 
Diário Oficial do Estado.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica obrigada 
a firmar as contratações.

Pedro Régis - PB, 30 de Março de 2022.
MICHELE REIBEIRO DE OLIVEIRA

PREFEITA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2022
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DE-
MANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS
EMPRESA: ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
                      CNPJ: 27.029.083/0001-06
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR:  ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
CNPJ: 26.029.083/0001-06

ITENS VENCIDOS
- 050 – 057- 

 TOTAL: R$ 2.190,00

VALIDADE DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação no 
Diário Oficial do Estado.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica obrigada 
a firmar as contratações.

Pedro Régis - PB, 30 de Março de 2022.
MICHELE REIBEIRO DE OLIVEIRA

PREFEITA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2022
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DE-
MANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS
EMPRESA: PRO LABORATÓRIO COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI
CNPJ: 19.036.846/0001-00
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR:  PRO LABORATÓRIO COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI
CNPJ: 19.036.846/0001-00

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID QTE VLR. UNIT VLR. TOTAL

1 ATADURA DE CREPON 10CMX 4, 
5MT 13 FIOS C/ 12 ORTOFLEX PCT 500  R$ 4,12  R$2.060,00 

2 ATADURA DE CREPON 15CMX 4, 
5MT 13 FIOS C/ 12 ORTOFLEX PCT 500  R$ 6,75  R$3.375,00 

3 ÁCIDO ACÉTICO RIOQUÍMICA FR 10  R$ 17,80  R$   178,00 

4 ÁGUA DESTILADA PARA AUTO-
CLAVE VULCANO GL 125  R$ 8,10  R$1.012,50 

5 AGULHA DESC 13X4.5 SOLIDOR CX 250  R$ 8,95  R$2.237,50 

6 AGULHA DESC 20X5.5 SOLIDOR CX 250  R$ 8,90  R$2.225,00 

7 AGULHA DESC 25X6 SOLIDOR CX 250  R$ 8,90  R$2.225,00 

8 AGULHA DESC. 25X7 SOLIDOR CX 250  R$ 8,90  R$2.225,00 

9 AGULHA DESC. 25X8 SOLIDOR CX 250  R$ 8,90  R$2.225,00 

10 AGULHA DESC. 40X12 SOLIDOR CX 250  R$ 8,90  R$2.225,00 

14 ATADURA DE CREPON 20CMX 4, 
5MT 13 FIOS C/ 12 ORTOFLEX PCT 350  R$ 9,90  R$3.465,00 

24 EQUIPO MACROGOTAS COM INJE-
TOR LATERAL TKL UND 5000  R$ 0,84  R$4.200,00 

26 ESPARADRAPO 10X4.5 MISSNER RL 1000  R$ 8,85  R$8.850,00 

29 ESPÉCULO DESC. NÃO ESTÉRIL M GYNNOS UND 2000  R$ 1,00  R$2.000,00 

30 ESPÉCULO DESC. NÃO ESTÉRIL P GYNNOS UND 2750  R$ 1,00  R$2.750,00 

32 FITA HOSPITALAR 16X50 EUROCEL RL 600  R$ 3,58  R$2.148,00 

39 LÂMINA FOSCA VISION 
GLASS CX 150  R$ 7,00  R$1.050,00 

40 LUGOL 2% NEW PROV FR 10  R$ 39,00  R$   390,00 

46 MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA MEDIX UND 25000  R$ 0,14  R$3.500,00 

56 SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML 
C/ AGULHA 25X7 SR UND 3000  R$ 0,38  R$1.140,00 

TOTAL R$49.481,00

VALIDADE DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação 

no Diário Oficial do Estado.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica 

obrigada a firmar as contratações.
Pedro Régis - PB, 30 de Março de 2022.

MICHELE REIBEIRO DE OLIVEIRA
PREFEITA

Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022, realizado pela 
Comissão Permanente de Licitação em 29 de Março de 2022 e em conformidade com a Lei Federal 
n.º 8.666/93, fica decidida a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das empresas M & R COMERCIO EIRELI com o valor total de R$ 

100.362,75 (Cem Mil, Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos) a empresa 
MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
LTDA com o valor total de R$ 18.014,50 (Cento e Dezoito Mil, Quatorze Reais e Cinquenta Centa-
vos) a empresa MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI com o 
valor total de R$ 27.048,75 (Vinte e Sete Mil, Quarenta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos) 
a empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI com o valor 
total de R$ 12.019,50 (Doze Mil, Quarenta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos), pelas razões 
expostas no referido Laudo.

Pedro Régis - PB, 30 de Março de 2022.
Michele Ribeiro de Oliveira

PREFEITA
        

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento da Pregão Presencial N.º 007/2022 PROCESSO Nº 2022.02.019, ADJU-
DICAMOS o Presente Pregão Presencial em favor das empresas M & R COMERCIO EIRELI com 
o valor total de R$ 100.362,75 (Cem Mil, Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Cinco 
Centavos) a empresa MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES LTDA com o valor total de R$ 18.014,50 (Cento e Dezoito Mil, Quatorze Reais e 
Cinquenta Centavos) a empresa MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR 
EIRELI com o valor total de R$ 27.048,75 (Vinte e Sete Mil, Quarenta e Oito Reais e Setenta e 
Cinco Centavos) a empresa ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 
com o valor total de R$ 12.019,50 (Doze Mil, Quarenta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos).

Pedro Régis - PB, 30 de Março de 2022.
Polyana Farias Torres

Pregoeira Oficial

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2022
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER A 
DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS

EMPRESA: MEDS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES LTDA

    CNPJ: 40.256.200/0001-24
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR:  MEDS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 40.256.200/0001-24

ITENS VENCIDOS
2 - 10 - 16 - 20 - 26 - 36 - 37 - 42 - 48 - 68 - 73 - 75 - 80 - 96 - 105 - 106 - 109 - 110 - 117 - 118 - 
126 - 127 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 148 - 154.

 TOTAL: R$ 16.014,50

VALIDADE DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação no 

Diário Oficial do Estado.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica 

obrigada a firmar as contratações.
Pedro Régis - PB, 12 de Março de 2022.

MICHELE REIBEIRO DE OLIVEIRA
PREFEITA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2022
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER A 
DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS

EMPRESA: M & R COMÉRCIO EIRELI – ME
    CNPJ: 17.290.835/0001-26
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR:  M & R COMÉRCIO EIRELI – ME
CNPJ: 17.290.835/0001-26

ITENS VENCIDOS
1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 31 - 34 - 35 - 39 - 40 - 43 - 
46 - 47 - 50 - 52 - 53 - 54 - 56 - 60 - 61 - 65 - 66 - 67 - 69 - 70 - 71 - 78 - 79 - 82 - 84 - 85 - 86 - 89 
- 90 - 91 - 93 - 94 - 97 - 101 - 102 - 103 - 104 - 107 - 108 - 114 - 115 - 119 - 121 - 123 - 124 - 128 
- 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 144 - 145 - 146 - 150 - 151 - 152 - 153 - 155 - 156.

 TOTAL: R$ 100.362,75

VALIDADE DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação 

no Diário Oficial do Estado.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica 

obrigada a firmar as contratações.
Pedro Régis - PB, 30 de Março de 2022.

MICHELE REIBEIRO DE OLIVEIRA
PREFEITA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2022
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER A 
DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS

EMPRESA: MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI – ME
    CNPJ: 06.132.785/0001-32
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR:  MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI – ME
CNPJ: 06.132.785/0001-32

ITENS VENCIDOS
5 - 11 - 12 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 41 - 44 - 45 - 49 - 57 - 58 - 59 - 64 - 72 - 74 - 76 - 81 - 83 - 

87 - 88 - 95 - 98 - 99 - 112 - 120 - 125 - 130 - 149.
 TOTAL: R$ 

27.048,75

VALIDADE DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação 

no Diário Oficial do Estado.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica 

obrigada a firmar as contratações.
Pedro Régis - PB, 30 de Março de 2022.

MICHELE REIBEIRO DE OLIVEIRA
PREFEITA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2022
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER A 
DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS

EMPRESA: ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
    CNPJ: 27.029.083/0001-06
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR:  ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CNPJ: 27.029.083/0001-06

ITENS VENCIDOS
8 - 29 - 38 - 51 - 55 - 62 - 63 - 77 - 92 - 111 - 113 - 116 - 122 - 129 - 143 - 147.

 TOTAL: R$ 12.019,50

VALIDADE DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação 

no Diário Oficial do Estado.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica 

obrigada a firmar as contratações.
Pedro Régis - PB, 30 de Março de 2022.

MICHELE REIBEIRO DE OLIVEIRA
PREFEITA

Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022, feito pela Comis-
são Permanente de Licitação em 31 de Março de 2022 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das Empresas: VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA com o valor 

total de R$ 499.448,50 (Quatrocentos e Noventa e Nove Mil, Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais 
e Cinquenta Centavos) e a empresa GRANPEÇAS – COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, 
RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA com o valor total de R$ 57.700,00 (Cinquenta e Sete Mil e Setecentos 
Reais), pelas razões expostas no referido Laudo.

Pedro Régis - PB, 01 de Abril de 2022.
Michele Ribeiro de Oliveira

Prefeita
        

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento do Pregão Presencial N.º 010/2022, Processo nº 2022.03.002, ADJUDICA-
MOS o Presente Pregão Presencial para as Empresas: VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 
com o valor total de R$ 499.448,50 (Quatrocentos e Noventa e Nove Mil, Quatrocentos e Quarenta 
e Oito Reais e Cinquenta Centavos) e a empresa GRANPEÇAS – COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO 
DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA com o valor total de R$ 57.700,00 (Cinquenta e Sete 
Mil e Setecentos Reais).

Pedro Régis - PB, 01 de Abril de 2022.
Polyana Farias Torres

Pregoeira Oficial

Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, feito pela Co-
missão Permanente de Licitação em 07 de Abril de 2022 e em conformidade com a Lei Federal 
n.º 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
 Do julgamento em favor das Empresas: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIO-

NAL LTDA com o valor total de R$ 11.026,76 (Onze Mil, Vinte e Seis Reais e Setenta e Seis Cen-
tavos) e a empresa COMERCIAL MASTER EIRELI com o valor total de R$ 18.896,60 (Dezoito Mil, 
Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta Centavos), pelas razões expostas no referido Laudo.

Pedro Régis - PB, 11 de Abril de 2022.
Michele Ribeiro de Oliveira

Prefeita
        

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, quan-

do do julgamento do Pregão Presencial N.º 014/2022, Processo nº 2022.03.022, ADJUDICAMOS 
o Presente Pregão Presencial para as Empresas: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE 
MERIDIONAL LTDA com o valor total de R$ 11.026,76 (Onze Mil, Vinte e Seis Reais e Setenta e 
Seis Centavos) e a empresa COMERCIAL MASTER EIRELI com o valor total de R$ 18.896,60 
(Dezoito Mil, Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta Centavos).

Pedro Régis - PB, 11 de Abril de 2022.
Polyana Farias Torres

Pregoeira Oficial

 Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, feito pela Co-
missão Permanente de Licitação em 07 de Abril de 2022 e em conformidade com a Lei Federal 
n.º 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das Empresas: AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA com o valor 

total de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) a empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE 
MERIDIONAL LTDA com o valor total de R$ 4.255,40 (Quatro Mil, Duzentos e Vinte e Cinco Mil 
Reais e Quarenta Centavos) e a empresa MAURILIO DE ALMEIDA MENDES com o valor total de 
R$ 10.800,00 (Dez Mil e Oitocentos Reais), pelas razões expostas no referido Laudo.

Pedro Régis - PB, 11 de Abril de 2022.
Michele Ribeiro de Oliveira

Prefeita
        

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento do Pregão Presencial N.º 015/2022, Processo nº 2022.03.023, ADJUDI-
CAMOS o Presente Pregão Presencial para as Empresas: AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
com o valor total de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) a empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor total de R$ 4.255,40 (Quatro Mil, Duzentos e Vinte e 
Cinco Mil Reais e Quarenta Centavos) e a empresa MAURILIO DE ALMEIDA MENDES com o valor 
total de R$ 10.800,00 (Dez Mil e Oitocentos Reais).

Pedro Régis - PB, 11 de Abril de 2022.
Polyana Farias Torres

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:30 horas do dia 19 de Maio 
de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) 
CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, INSTITUÍDO PELA LEI 
ESTADUAL 12.141/2021, NO MUNICIPIO DE PAULISTA – 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. E-mail: paulistalicitacao@gmail.
com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 02 de Maio de 2022
WEDNA LARICI DUTRA DOS SANTOS 

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00005/2022, para o dia 05 
de Maio de 2022 às 09:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Raimundo Silva, 
302 - Centro - Passagem - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no referido endereço. Telefone: (83) 34783001. E-mail: administracao@passagem.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 02 de Maio de 2022
ARMANDO GOMES FERREIRA

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS – PB
RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0023/2022
A Prefeitura Municipal de Pocinhos, Estado da Paraíba, através de seu Pregoeiro, torna público, 

que no aviso de licitação do Pregão Presencial nº. 0023/2022, publicado no Diário Oficial União 
(DOU) dia 28/04/2022, onde se lê: horário marcado 11:30, leia-se:  horário marcado 09:30. Os 
demais atos permanecem inalterados. Outras informações pelo e-mail licitacaopocinhos@gmail.com

Pocinhos, 29 de abril de 2022.
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 ADJUDICAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2022

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00018/2022, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES E EVENTOS PARA ALGUMAS SECRETARIAS DO 
MUNICIPIO; ADJUDICO o seu objeto a: ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES – ME - R$ 282.004,00; 
JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 - R$ 34.955,50; UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE 
ALIMENTOS LTDA - R$ 518,00; VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 - R$ 36.990,00.

Remígio - PB, 27 de Abril de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial
 

  ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00019/2022, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE ITENS, PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS COM PESSOAS CARENTES DO 
MUNICIPIO DE REMIGIO; ADJUDICO o seu objeto a: ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES – ME - 
R$ 47.880,00; RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - R$ 290.490,00; XAND’S COMERCIAL 
DE ALIMENTOS EIRELI - R$ 26.400,00.

Remígio - PB, 26 de Abril de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00018/2022, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES E EVENTOS PARA ALGUMAS SECRETARIAS 
DO MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEXSAN-
DRA DINIZ FERNANDES – ME - R$ 282.004,00; JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 - R$ 
34.955,50; UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - R$ 518,00; VERIDIANA DA 
CUNHA QUERINO 01971365408 - R$ 36.990,00.

Remígio - PB, 28 de Abril de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00018/2022. OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES E EVENTOS PARA ALGUMAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. 
NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias conse-
cutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de 
Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação 
prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Jose da Silva Ferreira 
09609808492 - CNPJ 17.599.154/0001-44. Unique Comercio Varejista de Alimentos Ltda - CNPJ 
44.519.282/0001-03. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - 
Centro - Remígio - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33641631.

Remígio - PB, 02 de Maio de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observa-
do o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00002/2022, que objetiva: 
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA, 
PARA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS OFTALMOLÓGICOS CONSTANTES 
NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: CESED – CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO 
LTDA - R$ 200.985,00; FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIPA – FOP - R$ 164.440,00; NUCLEO 
DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA - R$ 51.590,00; OFTALMOCLINICA SAULO 
FREIRE EIRELI - R$ 169.735,00.

Remígio - PB, 25 de Abril de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS NA ÁREA 

DE MEDICINA, PARA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS OFTALMOLÓGICOS 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada 
Pública nº 00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.040 Secretaria 
de Saúde 10 301 2002 2009 Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde 02.110 Fundo 
Municipal de Saúde 10 301 1002 2035 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde– Atenção Primária 10 302 1002 2037 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde–Atenção Especializada (MAC) 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde 16000000 Transferências Fundo 
a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Remígio e: CT Nº 00146/2022 - 25.04.22 - OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - R$ 
169.735,00; CT Nº 00147/2022 - 25.04.22 - CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN-
VOLVIMENTO LTDA - R$ 200.985,00; CT Nº 00148/2022 - 25.04.22 - NUCLEO DE OFTALMOLOGIA 
FRANCISCO PINTO LTDA - R$ 51.590,00; CT Nº 00149/2022 - 25.04.22 - FUNDACAO DE OLHOS 
DA PARAIPA - FOP - R$ 164.440,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA A MANU-

TENÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTES AO FUNCIONAMENTO DAS UBSF’S E CEO DO MU-
NICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00015/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Remígio: 02.110 Fundo Municipal de Saúde 10 301 1002 2035 Manutenção do 
Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde– Atenção Primária 10 302 1002 2037 Manutenção 
do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde–Atenção Especializada (MAC) 3390.30 – Ma-
terial de Consumo Fonte de recursos 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde 
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Remígio e: CT Nº 00137/2022 - 22.04.22 - APOGEU CENTER LTDA - R$ 1.352,00; 
CT Nº 00138/2022 - 22.04.22 - ORTOSHOP COMERCIO LTDA - R$ 48.520,00; CT Nº 00139/2022 
- 22.04.22 - PHOSPODONT LTDA - R$ 2.198,60; CT Nº 00140/2022 - 22.04.22 - DENTAL OESTE 
EIRELI - EPP - R$ 43.409,40; CT Nº 00141/2022 - 22.04.22 - IN-DENTAL PRODUTOS ODON-
TOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD - R$ 24.778,60; CT Nº 00142/2022 - 22.04.22 
- ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 1.850,90; CT Nº 
00143/2022 - 22.04.22 - DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - R$ 122.064,75; 
CT Nº 00144/2022 - 22.04.22 - MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS 
EIRELI - R$ 8.925,00; CT Nº 00145/2022 - 22.04.22 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS 
LTDA - R$ 4.822,10.

26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 3 de maio de 2022 Publicidades



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00019/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00019/2022, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE ITENS, PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS COM PESSOAS CARENTES 
DO MUNICIPIO DE REMIGIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES – ME - R$ 47.880,00; RAIMUNDO ADELMAR FONSECA 
PIRES - R$ 290.490,00; XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - R$ 26.400,00.

Remígio - PB, 26 de Abril de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00019/2022. OBJETO: FORNECIMENTO DE ITENS, PARA 

COMPOR CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE 
REMIGIO. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de 
Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação pre-
vista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Raimundo Adelmar Fonseca 
Pires - CNPJ 07.526.979/0001-85. Xand’s Comercial de Alimentos Eireli - CNPJ 04.949.494/0001-06. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - 
PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33641631.

Remígio - PB, 02 de Maio de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00028/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00028/2022, Objeto: Execu-

ção dos serviços de transporte escolar, destinado a rede estadual de ensino, junto a secretaria de 
Educação no município do município de Rio Tinto. Para o dia 13 de Maio de 2022 às 08:15 horas, 
no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. E-mail: 
licitacaopmrt@gmail.com. 

Rio Tinto - PB, 02 de Maio de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00029/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00029/2022, Objeto: Execução 

dos serviços de transporte escolar, destinado a rede municipal de ensino, junto a Secretaria de 
Educação deste município. Para o dia 13 de Maio de 2022 às 11:00 horas, no mesmo local inicial-
mente divulgado: Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. 

Rio Tinto - PB, 02 de Maio de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00031/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 14:00 horas do dia 13 de Maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de expediente e 
didáticos diversos, para melhor atender as necessidades das secretarias deste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 025/05; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmrt@gmail.
com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 02 de Maio de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00030/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00030/2022, Objeto: Execução 

dos serviços de transporte escolar diversos, destinados a rede municipal de ensino, junto a Secretaria 
de Educação deste município.  Para o dia 17 de Maio de 2022 às 09:00 horas, no mesmo local ini-
cialmente divulgado: Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. 

Rio Tinto - PB, 02 de Maio de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Veículo 
0KM, tipo Pick–Up, cabine dupla, 4x4 destinado a Secretaria de Saúde deste município, Proposta 
n.º 12457.150000/1210–01– Ministério da Saúde. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 
17 de Maio de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Refe-
rência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portalde-
compraspublicas.com.br. 

Rio Tinto - PB, 02 de Maio de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

EXTRATO DE LICITAÇÃO DESERTA
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 00004/2022. OBJETO: Contratação de empresa para forneci-
mento (Patrulha Mecanizada) de Um trator de pneus: novo / zero com as seguintes especificações 
mínimas, potência a partir de 70cv, 3 cilindros, tração 4x4, transmissão 8x2, conforme ter de 
referência especificações anexas, Convenio Nº 021268/2021 – Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento. ABERTURA: 27/04/2022 as 09:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação DESERTA. 
DATA: 27/04/2022.
  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
Contratação de empresa para fornecimento (Patrulha Mecanizada) de um trator de pneus: novo / 
zero com as seguintes especificações mínimas, potência a partir de 70cv, 3 cilindros, tração 4x4, 
transmissão 8x2, conforme ter de referência especificações anexas, Convenio Nº 021268/2021 – 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 
17 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 12 de Maio de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. Edital: www.lagoaderoca.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 28 de Abril de 2022
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 041/2022
Torna público que a licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para:REGISTRO 

DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO (A4 210x297 mm), VISANDO ATENDER AS 
DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/
PB, foi considerada fracassada.

Santa Rita - PB, 02deMaio de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

GABINETE DA SECRETÁRIA
anta Rita - PB, 02 de maiode 2022. 

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no 
uso de suas atribuições legais,

 R E S O L V E:
 HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº035/2022, que 

objetiva:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SIGEDUC – SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA 
EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB,com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

- SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.406.686/0001-67 
Valor R$: 792.200,00
Publique-se e cumpra-se.

EDILENE DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
Santa Rita - PB, 02 de maio de 2022. 

A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E OSECRETÁ-
RIO INTERINO DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 
suas atribuições legais,

 R E S O L V E M:
 HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº002/2022, que 

objetiva:AQUSIÇÃO DE GÁS GPL E ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE 
DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB,com base nos ele-
mentos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:

- H M MONTEIRO DE MELO
CNPJ: 11.776.834/0001-00
Valor R$: 1.276.800,00
- TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.911.924/0001-00
Valor R$: 48.000,00
Publique-se e cumpra-se.

CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDILENE DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RAFAEL GOMES MONTEIRO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE SAÚDE

 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE SAÚDE
Santa Rita - PB, 02 de maio de 2022.  

O SECRETÁRIOINTERINO DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, 
no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E: 
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº010/2022, que 

objetiva:AQUISIÇÃO DE INSUMOS (LANCETAS, TIRAS REAGENTES GLICEMIA, SERINGAS E 
AGULHAS DE INSULINA) PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA CENTRAL DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB,com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:

-  CEPALAB LABORATORIOS S.A
CNPJ: 02.248.312/0001-44
Valor R$: 90.000,00
- OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPI-

TALARES LTDA.
CNPJ: 36.441.185/0001-17
Valor R$: 174.000,00
-  SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.675.713/0001-79
Valor R$: 131.280,00
Publique-se e cumpra-se.

RAFAEL GOMES MONTEIRO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE SAÚDE

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE DISPENSA Nº 00005/2022

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, com sede temporária na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro 

Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP nº 58.600-000, em conformidade 
com o Art. 75, Inciso II - da Lei Federal nº 14.133/2021 torna público que fará realizar, Contratação 
Direta - Dispensa de Licitação, para: Aquisição de móveis e equipamentos administrativos para 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, conforme edital constante no 
site do município através da página: http://santaluzia.pb.gov.br, setor de licitação e através do e-mail: 
licitacao@santaluzia.pb.gov.br. Limite para apresentação da Proposta de Preços: 06/05/2022 às 
12:00hs. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3461-2299. E-mail: licitacao@santaluzia.pb.gov.br.

Santa Luzia/PB, 02 de maio de 2022.
Valdomiro Pereira de Lima

Chefe de Gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 00004/2022
PROCESSO Nº 00031/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: RANIERI LEITE DOIA EIRELI - ME, com sede na PRAÇA PRESIDENTE JOÃO 

PESSOA Nº 87 - EDIFICIO TEXEIRA - SALA 101A – CENTRO - PATOS/PB – CEP: 58.700-590, 
inscrito no CNPJ sob n° 23.816.597/0001-42.

OBJETO: Contratação de uma empresa para executar serviços técnicos especializados de 
assessoramento contábil na área pública, orientando na gestão orçamentária e financeira, au-
ditagem das receitas e despesas, serviços jurisdicionais e elaboração de balancetes mensais, 
para a Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB. FUNDAMENTO: Art. 25, inciso II da Lei 8.666/93. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.020 – Secretaria Municipal de Gestão, na Classificação Funcional 
Programática nº 04.122.2015.2015 - Manutenção das Atividades Administrativas da SMG - Elemento 
de Despesa - 3390.35 - 1.500.0000 - Serviços de Consultoria. VALOR GLOBAL: R$ 93.500,00 
(noventa e três mil e quinhentos reais).

Santa Luzia - PB, 12 de abril de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N°. 00065/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 00004/2022

PROCESSO Nº 00031/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: RANIERE LEITE DÓIA EIRELI - ME, com sede na Praça Presidente João Pessoa 

nº 87 - Edifício Teixeira - Sala 101A, Bairro Centro, na cidade de Patos/PB, CEP nº 58.700-590, 
inscrito no CNPJ sob n° 23.816.597/0001-42.

OBJETO: Contratação de uma empresa para executar serviços técnicos especializados de 
assessoramento contábil na área pública, orientando na gestão orçamentária e financeira, audita-
gem das receitas e despesas, serviços jurisdicionais e elaboração de balancetes mensais, para a 
Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB.

VALOR GLOBAL: R$ 93.500,00 (noventa e três mil e quinhentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.020 - Secretaria Municipal de Gestão, na Classificação 

Funcional Programática nº 04.122.2015.2015 - Manutenção das Atividades Administrativas da 
SMG - Elemento de Despesa - 3390.35 - 1.500.0000 - Serviços de Consultoria. FUNDAMENTO: 
Art. 25, inciso II da Lei 8.666/93. PRAZO DE VIGÊNCIA: 13/04/2022 a 13/02/2023. DATA DO 
CONTRATO: 13 de Abril de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA - PB
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022
PROCESSO Nº 00002/2022

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA, CNPJ n° 
02.390.313/0001-29.

CONTRATADA: INOVE CONSULTORIA ATUARIAL, inscrita no CNPJ n° 24.756.013/0001-53, 
com sede na Praça da Independência, 18 sala 111, Tambia, João Pessoa - PB - CEP 58.020-544.

OBJETO: Prestação de serviços técnicos voltados à Política de Investimentos, no que diz respeito 
aos respectivos relatórios para o exercício de 2022, conforme reza a nova redação da Portaria 
MPS nº 204, de 10 de julho de 2008, alterada pela Portaria MF nº 1, de 3 de janeiro de 2017, bem 
como prestação de serviços técnicos voltados ao Demonstrativo de Informações Previdenciárias 
e Repasses - DIPR, no que diz respeito aos respectivos relatórios para o exercício de 2022,con-
forme reza a Portaria MPS nº 204/2008, nova redação dada pela Portaria MPS nº 21/2013, de 16 
de janeiro de 2013, assim como prestação de serviços técnicos atuariais, voltados à elaboração 
de cálculos atuariais para o exercício de 2022, conforme reza a Portaria MPS nº 464/2018, bem 
como os respectivos relatórios que trata o Regime Próprio de Previdência que trata o artigo 40 da 
Constituição Federal.

FUNDAMENTO: Art. 25, inciso II da Lei 8.666/93.
VALOR GLOBAL PARA 09 (nove) meses R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

Santa Luzia - PB, 18 de abril de 2022.
FRANCELINO CABRAL DE MELO

Presidente do IPSAL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA - PB
EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N°. 00002/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022

PROCESSO Nº 00002/2022
CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA, CNPJ n° 

02.390.313/0001-29.
CONTRATADA: INOVE CONSULTORIA ATUARIAL, inscrita no CNPJ n° 24.756.013/0001-53, 

com sede na Praça da Independência, 18 sala 111, Tambiá, João Pessoa - PB - CEP 58.020-544.
OBJETO: Prestação de serviços técnicos voltados à Política de Investimentos, no que diz respeito 

aos respectivos relatórios para o exercício de 2022, conforme reza a nova redação da Portaria 
MPS nº 204, de 10 de julho de 2008, alterada pela Portaria MF nº 1, de 3 de janeiro de 2017, bem 
como prestação de serviços técnicos voltados ao Demonstrativo de Informações Previdenciárias 
e Repasses - DIPR, no que diz respeito aos respectivos relatórios para o exercício de 2022,con-
forme reza a Portaria MPS nº 204/2008, nova redação dada pela Portaria MPS nº 21/2013, de 16 
de janeiro de 2013, assim como prestação de serviços técnicos atuariais, voltados à elaboração 
de cálculos atuariais para o exercício de 2022, conforme reza a Portaria MPS nº 464/2018, bem 
como os respectivos relatórios que trata o Regime Próprio de Previdência que trata o artigo 40 da 
Constituição Federal.

VALOR PARA 09 (nove) meses: R$ 22.500,00(vinte e dois mil e quinhentos reais), perfazendo 
o valor mensal para 09 (nove) meses de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.011 - Instituto de Previdência de Santa Luzia - Classificação 
Funcional Programática: 09.272.2019.2087 - Manutenção do Instituto de Previdência de Santa Luzia

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.35 - 1.802.0000 - Serviços de Consultoria - 3390.39 - 
1.802.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. FUNDAMENTO: Art. 25, inciso II da 
Lei 8.666/93. PRAZO DE VIGÊNCIA: 19/04/2022 a 19/01/2023. DATA DO CONTRATO: 19/04/2022.

FRANCELINO CABRAL DE MELO
Presidente do IPSAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para 
conhecimento dos interessados, o resultado do PREGÃO PRESENCIAL nº 00005/2022, que 
tem como objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de materiais e insumos 
Odontológico para manter as Equipes de Saúde Bucal e Centro de Especialidades Odontológicas 
(CEO) do município de Santa Luzia – PB. Licitantes declarados vencedores e respectivos valores 
totais das contratações: - FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, 
MEDICOS E HO, CNPJ: 08.160.290/0001-42, Item(s): 15 - 30 - 66 - 69 - 81 - 89 - 90 - 122 - 123 - 
139 - 142 - 147 - 148 - 149 - 169 - 178 - 211 – 226, Valor: R$ 19.440,80; - IN–DENTAL PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD, CNPJ: 07.788.510/0001-14, Item(s): 
5 - 8 - 13 - 14 - 16 - 19 - 20 - 21 - 29 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 
- 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 63 - 64 - 68 - 74 - 75 - 83 - 86 - 93 - 94 - 99 - 100 
- 116 - 118 - 119 - 120 - 121 - 124 - 125 - 126 - 129 - 132 - 133 - 140 - 143 - 144 - 145 - 146 - 150 
- 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 164 - 168 - 170 - 172 - 173 - 176 
- 177 - 179 - 180 - 183 - 185 - 186 - 188 - 191 - 194 - 195 - 197 - 199 - 204 - 206 - 208 - 209 - 210 
- 212 - 216 - 219 - 220 - 225 – 229, Valor: R$ 149.881,36; - JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ: 
63.478.895/0001-94, Item(s): 10 - 58 - 85 - 87 - 88 - 95 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 107 - 108 - 
109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 127 - 141 - 200 - 201 - 203 - 213 - 214 - 215 – 217, Valor: 
R$ 26.628,80; - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, 
CNPJ: 09.478.023/0001-80, Item(s): 6 - 7 - 17 - 22 - 54 - 55 - 57 - 60 - 65 - 67 - 76 - 77 - 78 - 79 - 
80 - 92 - 97 - 98 - 128 - 130 - 162 - 163 - 171 - 174 - 184 - 187 - 189 - 190 - 192 - 193 - 207 - 218 
- 221 - 222 - 223 - 224 – 227, Valor: R$ 52.005,10; - SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA, CNPJ: 
11.511.020/0001-43, Item(s): 2 - 4 - 9 - 11 - 12 - 18 - 56 - 61 - 62 - 82 - 84 - 91 - 96 - 106 - 117 - 131 
- 134 - 135 - 137 - 181 - 182 - 196 - 198 - 202 - 205 – 228, Valor: R$ 69.342,40. 

Santa Luzia - PB, 27 de abril de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
Após análise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao presente 

pregão, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: - FARMAGUEDES 
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO, CNPJ: 08.160.290/0001-42, 
Item(s): 15 - 30 - 66 - 69 - 81 - 89 - 90 - 122 - 123 - 139 - 142 - 147 - 148 - 149 - 169 - 178 - 211 – 226, 
Valor: R$ 19.440,80; - IN–DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES 
LTD, CNPJ: 07.788.510/0001-14, Item(s): 5 - 8 - 13 - 14 - 16 - 19 - 20 - 21 - 29 - 31 - 32 - 33 - 34 - 
35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 63 - 64 - 68 
- 74 - 75 - 83 - 86 - 93 - 94 - 99 - 100 - 116 - 118 - 119 - 120 - 121 - 124 - 125 - 126 - 129 - 132 - 133 
- 140 - 143 - 144 - 145 - 146 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 
- 164 - 168 - 170 - 172 - 173 - 176 - 177 - 179 - 180 - 183 - 185 - 186 - 188 - 191 - 194 - 195 - 197 - 
199 - 204 - 206 - 208 - 209 - 210 - 212 - 216 - 219 - 220 - 225 – 229, Valor: R$ 149.881,36; - JOSE 
NERGINO SOBREIRA, CNPJ: 63.478.895/0001-94, Item(s): 10 - 58 - 85 - 87 - 88 - 95 - 101 - 102 
- 103 - 104 - 105 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 127 - 141 - 200 - 201 - 203 - 
213 - 214 - 215 – 217, Valor: R$ 26.628,80; - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 
HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 09.478.023/0001-80, Item(s): 6 - 7 - 17 - 22 - 54 - 55 - 57 - 60 - 65 - 67 
- 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 92 - 97 - 98 - 128 - 130 - 162 - 163 - 171 - 174 - 184 - 187 - 189 - 190 - 192 - 
193 - 207 - 218 - 221 - 222 - 223 - 224 – 227, Valor: R$ 52.005,10; - SAUDE DOCTOR COMERCIO 
LTDA, CNPJ: 11.511.020/0001-43, Item(s): 2 - 4 - 9 - 11 - 12 - 18 - 56 - 61 - 62 - 82 - 84 - 91 - 96 
- 106 - 117 - 131 - 134 - 135 - 137 - 181 - 182 - 196 - 198 - 202 - 205 – 228, Valor: R$ 69.342,40.

Santa Luzia - PB, 28 de abril de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribui-

ções legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº 00005/2022, que objetiva: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de materiais 
e insumos Odontológico para manter as Equipes de Saúde Bucal e Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO) do município de Santa Luzia – PB, com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): - FARMAGUEDES 
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO, CNPJ: 08.160.290/0001-42, 
Item(s): 15 - 30 - 66 - 69 - 81 - 89 - 90 - 122 - 123 - 139 - 142 - 147 - 148 - 149 - 169 - 178 - 211 – 226, 
Valor: R$ 19.440,80; - IN–DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES 
LTD, CNPJ: 07.788.510/0001-14, Item(s): 5 - 8 - 13 - 14 - 16 - 19 - 20 - 21 - 29 - 31 - 32 - 33 - 34 - 
35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 63 - 64 - 68 
- 74 - 75 - 83 - 86 - 93 - 94 - 99 - 100 - 116 - 118 - 119 - 120 - 121 - 124 - 125 - 126 - 129 - 132 - 133 

- 140 - 143 - 144 - 145 - 146 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 
- 164 - 168 - 170 - 172 - 173 - 176 - 177 - 179 - 180 - 183 - 185 - 186 - 188 - 191 - 194 - 195 - 197 - 
199 - 204 - 206 - 208 - 209 - 210 - 212 - 216 - 219 - 220 - 225 – 229, Valor: R$ 149.881,36; - JOSE 
NERGINO SOBREIRA, CNPJ: 63.478.895/0001-94, Item(s): 10 - 58 - 85 - 87 - 88 - 95 - 101 - 102 
- 103 - 104 - 105 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 127 - 141 - 200 - 201 - 203 - 
213 - 214 - 215 – 217, Valor: R$ 26.628,80; - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 
HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 09.478.023/0001-80, Item(s): 6 - 7 - 17 - 22 - 54 - 55 - 57 - 60 - 65 
- 67 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 92 - 97 - 98 - 128 - 130 - 162 - 163 - 171 - 174 - 184 - 187 - 189 - 190 
- 192 - 193 - 207 - 218 - 221 - 222 - 223 - 224 – 227, Valor: R$ 52.005,10; - SAUDE DOCTOR 
COMERCIO LTDA, CNPJ: 11.511.020/0001-43, Item(s): 2 - 4 - 9 - 11 - 12 - 18 - 56 - 61 - 62 - 82 - 
84 - 91 - 96 - 106 - 117 - 131 - 134 - 135 - 137 - 181 - 182 - 196 - 198 - 202 - 205 – 228, Valor: R$ 
69.342,40. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 28 de abril de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para 
conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão Eletrônico nº 00012/2022, que tem como 
objeto: contratação de empresa para fornecimento parcelado de Equipamentos Médico Hospitalar 
para atender as necessidades das Ações e Serviços da Secretaria de Ação Social e Secretaria de 
Saúde do Município de Santa Luzia/PB. Licitantes declarados vencedores e respectivos valores 
totais das contratações: - LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO 
LTDA, CNPJ: 33.932.061/0001-46, Item(s): 02. Valor: 7.500,00; - ODONTOMED COMERCIO DE 
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 09.478.023/0001-80, Item(s): 03, 04. Valor: 
7.379,80; - VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI, CNPJ: 10.485.989/0001-24, Item(s): 
01. Valor: 11.990,00. 

Santa Luzia - PB, 28 de abril de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022
Após análise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao presente 

pregão, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: - LEAO SERVICO E 
COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA, CNPJ: 33.932.061/0001-46, Item(s): 
02. Valor: 7.500,00; - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 
LTDA, CNPJ: 09.478.023/0001-80, Item(s): 03, 04. Valor: 7.379,80; - VESCIA MARIA FERNANDES 
DUARTE EIRELI, CNPJ: 10.485.989/0001-24, Item(s): 01. Valor: 11.990,00.

Santa Luzia - PB, 28 de abril de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-

buições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 
00012/2022, que objetiva: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Equipamentos 
Medico Hospitalar para atender as necessidades das Ações e Serviços da Secretaria de Ação Social 
e Secretaria de Saúde do Município de Santa Luzia/PB, com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): - LEAO SERVICO 
E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA, CNPJ: 33.932.061/0001-46, Item(s): 
02. Valor: 7.500,00; - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, 
CNPJ: 09.478.023/0001-80, Item(s): 03, 04. Valor: 7.379,80; - VESCIA MARIA FERNANDES DU-
ARTE EIRELI, CNPJ: 10.485.989/0001-24, Item(s): 01. Valor: 11.990,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 28 de abril de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

E NOVA DATA DE ABERTURA DA SESSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022 

A Pregoeira Oficial do Município de Santa Luzia/PB, no uso de suas atribuições informa aos 
interessados que a Impugnação ao Edital do Pregão Presencial Nº 00006/2022, que tem como objeto 
contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra visando a prestação de 
serviços continuados de limpeza urbana, conservação, manutenção e reparo em geral em prédios, 
vias e praças públicas do município de Santa Luzia/PB, apresentado pela empresa DOMINANTE 
COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, CNPJ nº 24.126.948/0001-56, foi DEFERIDO, nos ter-
mos da fundamentada resposta a Impugnação do Edital juntada aos autos do processo licitatório, 
alterando-se o Edital e retirando do mesmo o item 7.5.3. Ficando também alterada da Data de 
Abertura da sessão para o dia 17/05/2022 às 08:00 horas. Outros esclarecimentos poderão ser 
fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de 
Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/
PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 02 de maio de 2022.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
Chamada Pública nº 03/2022

Aviso de reunião DESERTA e nova sessão
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos 

interessados, que a reunião ora marcada para dia 27 de abril de 2022, ás 10:00 horas, na sala de 
reuniões na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, Situada a Rua Coronel José Gomes de Sá, 
nº. 27-, Centro – Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade Chamada Pública,  Objeto: 
prestação dos serviços em consultas clinicas na atenção especializada em otorrinolaringologia, 
de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde, suprindo as necessidades da Prefeitura 
Municipal da Cidade de Sousa/PB, restou DESERTA. Usando o princípio da economicidade e da 
eficiência, fica desde já remarcada a nova sessão para o dia 18 de maio de 2022, ás 09:00, no 
mesmo endereço, sala de reuniões da CPL, Paço Municipal. Os interessados poderão ler ou retirar 
cópia do novo edital, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas, em todos os dias úteis 
no endereço supracitado ou na transparência pública em www.sousa.pb.gov.br e no www.tcepb.
gov.br, no mural de licitações.

Sousa, 02 de Maio de 2022.
João Bosco de Queiroga Júnior

Presidente da CPL/PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 003/2022
O Prefeito do Município de Sumé - PB, em de conformidade com a Lei nº. 8.666/93, suas al-

terações demais legislações aplicáveis, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados,a 
realização de CHAMAMENTO PÚBLICO para de CONCESSÃO DE OUTORGA DE PERMISSÃO DE 
USO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL À TÍTULO PRECÁRIO E ONEROSO 
DE ESPAÇO PÚBLICO LOCALIZADO NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO 
ELIAS PEREIRA DE ARAÚJO (SUME SHOPPING), o qual se encontra, na íntegra, à disposição de 
todos os interessados, na sala da Comissão de Licitação, localizada na Avenida Primeiro de Abril, 
379 – Centro, no horário das 08:30 as 13:00 h e no Site www.sume.pb.gov.br . Outras informações 
pelo Telefone (83) 3353-2274. Os interessados poderão apresentar proposta de credenciamento, 
a partir da data de 24 de maio de 2022, no local supramencionado, sendo suas inscrições propor-
cionalmente adequadas ao período remanescente de vigência do Credenciamento.

Sumé - PB,02de Maio de 2022.
ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUSA

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATABURROS, BAR-

RACAS, LIXEIRAS E PARADAS DE ÔNIBUS, EM AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DV00015/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 
05.000 SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 452 2022 1010 – IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 
DE C0LETA DE LIXO DE RESIDUOS SOLIDOS – 195 4.4.90.52 00 1.700.0000 EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE – 26 782 2020 1021 – ABERTURA DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, 
MATA BURROS E PASSAGE – 217 4.4.90.51 00 1.700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: 
até 13/10/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 
03901/2022 - 13.04.22 - C. ANTONIO DA SILVA - R$ 48.800,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATABURROS, BAR-

RACAS, LIXEIRAS E PARADAS DE ÔNIBUS, EM AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DV00015/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 
05.000 SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 452 2022 1010 – IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 
DE C0LETA DE LIXO DE RESIDUOS SOLIDOS – 195 4.4.90.52 00 1.700.0000 EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE – 26 782 2020 1021 – ABERTURA DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, 
MATA BURROS E PASSAGE – 217 4.4.90.51 00 1.700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: 
até 13/10/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 
03901/2022 - 13.04.22 - C. ANTONIO DA SILVA - R$ 48.800,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2022, que objetiva: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SUPRIR 
AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI - R$ 45.300,00.

São João do Tigre - PB, 02 de Maio de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA COBERTURA E VESTIÁ-
RIO DA QUADRA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, ZONA RURAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE–PB. 

LICITANTES HABILITADOS: FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI; PRIIMEE.CONSTRU-
COES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. . LICITANTES INABILITADOS: CONSTRUTORA APODI 
LTDA; por não atender ao item 8.2.3, do presente edital; CONSTRUTORA LISS – EIRELI. Por não 
atender aos itens: 8.2.1; 8.2.3.1.2; 8.2.3.1.3, 8.2.3.2; 8.2.5; 8.2.10; 8.2.11; 8.3.3; 8.2.16, ambos do 
presente edital. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos 
do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo 
interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será 
realizada no dia 16/05/2022, às 10h00min horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Pedro Feitosa, 
06 - Centro - São João do Tigre - PB, no horário das 08h00min as 12h00min horas dos dias úteis. 
Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. 

São João do Tigre - PB, 02 de Maio de 2022.
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

NOTIFICAÇÃO PARA CONTRA-RECURSO
PREGÃO PRESENCIAL 015/2022.

A Pregoeira do Município de São Bentinho torna público aos interessados que a empresa 
JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME interpôs recurso administrativo, em 
02/05/2022, contra o resultado da mencionada licitação, que tem como objeto AQUISIÇÃO DE 
CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS COM FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO 
DE SÃO BENTINHO/PB. Abre-se prazo, a partir desta data, aos demais licitantes para impugnação, 
nos termos do § 3º do Art. 109, da Lei 8.666/93. Os autos deste processo estão com vista fran-
queada aos interessados, na Sala da Comissão, localizada na Rua Francisco Felinto dos Santos, 
08 – Centro – São Bentinho/PB.

São Bentinho/PB, 02 de maio de 2022.
Monica Pereira dos Santos

Pregoeira.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA

 Avisode Nova Sessão
PREGAO PRESENCIAL17/2022

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
Torna-se público que,
a Nova Sessão para dar continuidade aos trabalhos suspensos na Sessão anterior está marcada 

para o dia 16/05/2022 as 9h00m. na mesma localidade que aconteceu a anterior..
Telefone: no site
Email: no site

TACIMA- PB, 02-05-2022.
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

PREGOEIRO(A)
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2022
PROCESSO Nº 19.000.007457.2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO, 
COM EQUIPAMENTO EM COMODATO, destinado ao HOSPITAL ESTADUAL DE EMERGÊNCIA E 
TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA - HEETSHL, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 16/05/2022 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: gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00788-6                                                             João Pessoa, 02 de 
maio de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2022
PROCESSO Nº 19.000.014800.2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 
ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAG, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 16/05/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic07@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00787-7                                                             João Pessoa, 02 de 
maio de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 016/2022

REGISTRO Nº 22-00796-8
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO MUNICÍPIO 

DE ITAPORANGA/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: 03 de junho de 2022, às 09h. 

João Pessoa, 02 de maio de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL                   

CONVITE  Nº 01/2022     
Registro CGE Nº 22-00530-0

RESULTADO  FINAL
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 do CONVITE   Nº 01/2022 (Elaboração dos Projetos Estrutural para Construção de 
três Pontes sendo: Cacimba de Areia, sobre o Rio Farinha com 70 metros de vão, Cachoeira dos Índios 
sobre o Afluente do Riacho Cacaré com 30 metros de vão e  Mataraca sobre o Rio Camaratuba com 
70 metros de vão, totalizando 170 metros de vãos.), que após análise detalhada nas documentações, 
respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe e considera classificada as Empresas: 

0RDEM EMPRESA VALOR DE 
AVALIAÇÃO (A)

PREÇOS 
GLOBAL(R$)

1º PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHEIRA. 
LTDA 1,00 205.730,48

2º LAPOC ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA 0,94 221.296,89

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 02 de maio de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

CONCORRÊNCIA Nº 12/2022     
Registro CGE Nº  22-00793-4 02/06/2022 10:00

Obras de Construção de Viaduto na BR-
230 (Água Fria), estaca 1.200 à 1.235so-
bre Avenida Raniere Mazille no Bairro do 
Cristo Redentor/JPPB.
Valor estimado da obra: R$ 24.444.531,44
Prazo de execução: 360 (trezentos e 
sessenta) dias corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informações., 
exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa solici-
tante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também em: http://www.
centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações poderão serem 
acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 02 de maio de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DA PARAÍBA
 – SESCOOP/PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2022

Data e horário da sessão de abertura: 25 de maio de 2022 às 14:00 horas.
Local: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba - Av. Coremas, 

498, centro, em João Pessoa–PB.
Objeto:Contratação de empresa para elaboração do projeto, fornecimento dos equipamentose 

instalação do sistema gerador solar fotovoltaico do tipo on–grid na sede da Sescoop/PB, composto 
de inversor fotovoltaico trifásico de 25kW ou superior, com proteção anti-ilhamento e função MPPT, 
sistema de monitoramento com acompanhamento via aplicativo ou site, stringbox, módulo fotovoltaico 
com potência mínima individual de 500W e somatório dos módulos com potência mínima total de 
29kWp, estruturas de fixação para telhado de fibrocimento ou equivalente, materiais e serviço de 
instalação inclusos, bem como serviço de manutenção periódica e corretiva, conforme especificações 
constantes neste edital e seus anexos.

Informações: Fone: (83)3222-6268/3660 e-mail: licitacoes@sescooppb.coop.brObter o edital 
no site: 

https://paraibacooperativo.coop.br/licitacoes
Elisângela Maria de Sousa

Pregoeira

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL
Os Administradores Provisórios da Federação Paraibana de Tênis (FPBT), no exercício das 

suas atribuições que lhe foram conferidas nos autos do Agravo de Instrumento nº0806522-
50.2022.8.15.0000 (TJPB), convocaos filiados da Federação Paraibana de Tênis(FPBT) para 
Assembleia Geral Eleitoral, a qual será realizada em 18 de maio de 2022, em primeira convocação 
às 18h30min, e, em segunda convocação, às 19h00min, na sede social do Esporte Clube Cabo 
Branco, localizado na Rua Coronel Souza Lemos, nº 167, Miramar, João Pessoa(PB), a fim de 
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 

1. Eleição do Presidente, do Vice-Presidente, dos 03 (três) membros efetivos do Conselho 
Fiscal e dos 03 (três) membros suplentes do Conselho Fiscal, todos da FPBT, para o mandato 
de 04 (quatro) anos;

2. Proclamar o resultado da eleição e empossar imediatamente os eleitos nos cargos de Presi-
dente, do Vice-Presidente, dos 03 (três) membros efetivos e dos 03 (três) membros suplentes do 
Conselho Fiscal, ambos do FPBT, para o mandato de 04 (quatro) anos;

3. Deliberação sobre os pedidos de impugnação ao registro de chapa para o processo eleitoral;
4. Ocorrendo dúvidas ou controvérsias quanto ao processo eleitoral, caberá a Assembleia Geral 

decidir sobre a questão.
Os candidatos poderão registrar chapa completa (art. 38, do Estatuto Social da FPBT) até o 

dia 13 de maio de 2022, com horário limite às 20h00min, mediante requerimento endereçado para 
sede da Federação Paraibana de Tênis (FPBT), mencionando o nome completo e as qualificações 
dos concorrentes a todos os cargos referidos no item 01 deste Edital, devendo obrigatoriamente 
cumprir todos os requisitos exigidos pelo Estatuto da FPBT, especialmente os relativos a organiza-
ção interna e do processo eleitoral, previstos nos arts. 36, 38, 39 e 40. Para a entrega ou envio do 
registro da chapa, na forma prevista no art. 40, §1º, do Estatuto Social da FPBT,informamos, ainda, 
que o horário de funcionamento da Federação Paraibana de Tênis (FPBT) é de segunda-feira até 
sexta-feira, das 15h às 20h (horário de Brasília).

As Chapas registradas e que concorrerão na eleição serão divulgadas até o dia 16de maiodo 
corrente, no site da FPBT, bem como os aptos a votar na eleição. Após a divulgação das chapas que 
concorrerão na eleição, poderão ser apresentadas impugnações até o dia 17 de maio do corrente 
ano,até às 17h00min, mediante requerimento protocolado na sede da Federação Paraibana de 
Tênis (FPBT) ou através do e-mail admprovisotiofpbt@gmail.com, com as razões e fundamentos 
do pedido. A partir do dia posterior ao recebimento das impugnações, será aberto prazo de defesa 
prévia ao impugnado. A defesa prévia será entregue e apresentada na própria Assembleia Geral, 
antes da ordem do dia. A decisão sobre a procedência ou não da impugnação será tomada pela 
Assembleia Geral por maioria de votos dos presentes.

Informamos, ainda, que somente poderão participar da Assembleia Geral os filiados que estiverem 
de acordo com as regras do Estatuto da FPBT.

Atenciosamente,

 
Administradores Provisórios da Federação Paraibana de Tênis

A Votorantim Cimentos N/NE S.A, CNPJ 10.656.452/0099-93, torna público que recebeu da SUDE-
MA, a licença de instalação n° C53/2021 – Processo: 2021-004169/TEC/LI-7877, para fabricação de 
clínquer e cimento Portland compreendendo obras de terraplanagem, drenagem, canteiro de obras, 
construção civil, montagem eletromecânica, perfuração de poços, central de concreto, subestação 
de energia elétrica, entre outros, no endereço: Fazenda Pindorama Zona Rural – Município – Ca-
aporã – UF – PB – CEP: 58326000.

O Diretor Do Centro De Ensino Educa Nexus, Inscrito No Cnpj/Mf Sob O Nº 33.176.748/0001– 
07, Situado Na Av. Piauí, Nº 75, Bairro Dos Estados, Município De João Pessoa–Pb, No Uso De 
Suas Atribuições Legais, Com Base No Processo De Credenciamento Nº 0004136-5/2020, Parecer 
031/2020, Resolução 321– 322/2021 (17/11/2021), Conselho Estadual De Educação, Curso De 
Qualificação Integrado Ao Ensino Médio Nas Modalidades De Educação De Jovens E Adultos – Eja 
E A Distância – Ead, Torna Público A Relação Parcial Complementar De Alunos Concluintes, Através 
Da Modalidade Acima E/Ou Através Do Processo De Classificação E Reclassificação Previsto Na 
Lei De Diretrizes E Bases Da Educação, N° 9.394/1996.

Ressalte-Se, Acerca Da Validade Dos Documentos Emitidos Pelo Centro De Ensino Educa Nexus, 
A Disposição Instituída Pelo Cee Do Estado Da Paraíba, Adiante Transcrito:

“Resolução 30/2016, Art. 9º, § 2º. A Certificação De Eja Do Ensino Fundamental E Do Ensino 
Médio Terá Validade Nacional. Em Âmbito Nacional, Cujo Órgão Regulamentador É O Conselho 
Nacional De Educação Tem-Se, Cne/Ceb - Resolução 01/2021 De 25 De Maio De 2021, Art. 29, 
Caput E Parágrafo Terceiro. Em Consonância Como Título Iv Da Lei Nº 9.394/1996, Que Estabe-
lece A Forma De Organização Da Educação Nacional, A Certificação Decorrente Dos Exames Da 
Eja Deve Ser Competência Dos Sistemas De Ensino. § 3º Toda Certificação Decorrente Dessas 
Competências Possui Validade Nacional Garantindo Padrão De Qualidade.”.

Por Fim, E Ainda Para Assegurar O Compromisso Do Centro De Ensino Educa Nexus Com A 
Transparência E Lisura Dos Seus Processos Educacionais, Que Todos Os Certificados Emitidos São 
Publicados No Diário Oficial Do Estado Da Paraíba E No Jornal União, Permanecendo, Portanto, 
Disponíveis Para Consulta Pública, Permitindo Que Suas Autenticidades Possam Ser Conferidas, 
Também,  No Site Da Instituição, No Endereço Https://Www.Centroeducanexus.Com.Br/.

Advirta-Se Que A Recusa Abusiva E Injustificada No Recebimento Da Certificação Emitida De 
Acordo Com A Legislação Vigente É Ato Passível De Responsabilização Civil, Acaso Configurado 
Dano, Nos Termos Do Art. 927 E Ss. Do Código Civil Brasileiro E De Acordo Com O Entendimento 
Dos Tribunais Pátrios.

RELAÇÃO PARCIAL COMPLEMENTAR DE ALUNOS CONCLUINTES: 
Carlos Magno Vaes Da Silva, Claudio Aparecido Dos Santos, Crisele Brito Brandão, Crislaine 

De Sousa Rodrigues, Cristiane Oliveira De Albuquerque, Daniel Eugenio Fernandes, Daniel Gabriel 
Ribeiro Neto, Davi Francisco Pereira Da Silva, Diwerlison Mendes Lima, EdianeLaísa Pereira Dias, 
EdiléiaChimenes Barbosa, Elâny Simão Da Costa Silva, Elber De Miranda Cabral, Eledivan Higino 
De Souza, Elisangela Santos Alves Oliveira, Ezequiel Souza Lima, Fabio Clímaco De Morais, Flavio 
Silva Rodrigues, Gabriel Franca Lima, Gabriel Nícolas Maciel Souza, Gilberto Rodrigues, Guilherme 
Alves Souza, Gustavo Gabriel Araujo Baia, Ivanete Ambrosio Da Silva, Jacob Arlindo Freisleben 
Netto, Jâmerson Da Silva, Jamille Vilela Lopes, Jani Ferreira Do Carmo Pereira, Janilson Nogueira 
Mouzinho, Jessica Quirino Dos Santos, João Claudino Neto, João Paulo SimplicioDasilva, João 
Roberto Cordeiro, Jonas Da Costa, Jonas Rodrigues De Castro, Jose Aparecido Dos Santos, José 
Augusto Dos Santos Pereira, José Fernandes Souza Ribeiro, José Melchiades Barros Júnior, 
Joseane Felix Dos Santos, Josiane De Godoi, Josivan Gomes De As, Jozeli De Carvalho Lopes, 
Juliana Reis Ribeiro, Leila Daiane Tonhão, Lucas Pereira De Souza, Luis Silva De Jesus, Marcello 
Wothson Soares Mariano, Marco Aurélio Aparecido Valadão Santos, Maria Adriana Da Silva Furtado, 
Maria Antonieta Silva Dos Santos, Maria Aparecida Farias Santos Fernandes, Maria Da Conceição, 
Marindia Mariana Dissero Lemes, Mario Raimundo Jales, Mayane Barbosa Da Silva, Michael Hudson 
Souza Da Silva, Milca Costa Paixão, Milena Da Silva Xavier, Naara Lima Santos Oliveira, Natalia 
Pereira Costa Arantes, Nelson Mendonça Da Silva, Otávio Nunes De Carvalho, Patricia Oliveira 
Da Silva Rocha, Paulo Cesar Ramos, Paulo Henrique Pereira De Sal, Pedro De Jesus De Amorim 
Vieira, Pedro Louro De Avila, Rafael Oliveira Costa, Rafael Tierri Da Silva Goncalves, Regiane Maria 
Silva Da Rocha, Rejane Aurora Da Silva, Rita De Cassia Alves Da Silva, RobisonNicácio Gomes, 
Rodrigo Da Silva Samboray, Rosinaria De Oliveira Da Silva, Ruth De Souza, Samila Dias Soares, 
Samuel Oliveira De Ungria, Sandra Conceição Melo Da Silva, Sandra Renata Nery, Sara Cristina 
Nascimento, Selena Da Veiga, Simone Santos Da Silva, Tais Êmelly Souza Assunção, Tatiana Varella 
Conte, Thayse Antônia Amorim Farias, Valdiene Ferreira Soares, Valeria Vitoria Santos, Vera Lúcia 
Da Costa Britzke, Vitor Santiago De Souza, Wellington Figueiredo Oliveira, Welton Predes Paiva, 
William De Quadros Soares, William Matheus Miranda Rodrigues, Yure Emanoel Farias Meira.

EDITAL PARA EXAME DE CLASSIFICAÇÃO NO ENSINO MÉDIO.
O (a)Diretor (a) do Centro Educacional Educa Mais LTDA, no uso das atribuições que lhe con-

fere a resolução 321-322/2021, de 17 de novembro de 2021, e conforme o disposto no Regimento 
Escolar homologado pelo Conselho Estadual de Educação do estado da Paraíba, torna pública a 
realização do Exame de Classificação no Ensino Médio na Instituição.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 Este Edital dispõe as diretrizes, os procedimentos e os prazos do Exame de Classificação 

no Ensino Médio do Centro Educacional Educa Mais LTDA. 
1.1.1 Antes de efetuar a inscrição, o participante deverá ter ciência deste Edital para certificar-se 

de que aceita todas as condições estabelecidas e que preenche todos os requisitos exigidos para 
a participação no Exame. 

1.2  A participação no Exame de Classificação no Ensino Médio do Centro Educacional Educa 
Mais LTDA é voluntária e destinada a jovens e adultos que não tiveram oportunidade de concluir 
seus estudos no Ensino Fundamental, e que tenha no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data 
de realização do Exame, conforme estabelecem os incisos I e IIdo § 1º do art. 38, da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996 e a alunos que desejem ser classificados em série do ensino médio 
diferente da que está matriculado.

1.2.1  A emancipação legal não altera a idade mínima para a inscrição do participante no Exame 
de Classificação no Ensino Médio do Centro Educacional Educa Mais LTDA, conforme estabelece 
o parágrafo único do art. 6º da Resolução CNE/CEB nº 3, de 15 de junho de 2010.

1.3  O Exame de Classificação no Ensino Médio do Centro Educacional Educa Mais LTDA 
obedecerá ao seguinte cronograma:

1.3.1  Inscrições;

MÊS INICIO TÉRMINO
Maio 05/05/2022 20/05/2022

Junho 05/06/2022 20/06/2022
Julho 05/07/2022 20/06/2022

Agosto 05/08/2022 22/08/2022
Setembro 05/09/2022 20/09/2022
Outubro 05/10/2022 20/10/2022

Novembro 07/11/2022 21/11/2022
Dezembro 05/12/2022 20/12/2022

1.3.2  aplicação das provas; 

MÊS PROVAS CICLO I PROVAS CICLO II PROVAS CICLO III
Maio 23/05/2022 01/06/2022 08/06/2022
Junho 22/06/2022 01/07/2022 08/07/2022
Julho 22/07/2022 01/08/2022 08/08/2022

Agosto 24/08/2022 01/09/2022 08/09/2022
Setembro 22/09/2022 03/10/2022 10/10/2022
Outubro 24/10/2022 01/11/2022 08/11/2022

Novembro 22/11/2022 01/12/2022 08/12/2022
Dezembro 22/12/2022 03/01/2023 11/01/2023

1.3.3 divulgação do resultado:

MÊS INICIO TÉRMINO
Maio 26/05/2022 15/06/2022

Junho 27/06/2022 15/07/2022
Julho 26/07/2022 15/08/2022

Agosto 26/08/2022 15/09/2022
Setembro 26/09/2022 15/10/2022
Outubro 26/10/2022 15/11/2022

Novembro 28/11/2022 15/12/2022
Dezembro 26/12/2022 19/01/2022

2.  DA APLICAÇÃO E DOS OBJETIVOS DAS PROVAS
2.1 As provas do Exame de Classificação no Ensino Médio do Centro Educacional Educa Mais 

LTDA serão realizadas na sede da Instituição, localizada na Avenida Piauí, 75, Bairro dos Estados, 
CEP: 58030-330, no município de João Pessoa – PB.

2.2 As provas do Exame de Classificação no Ensino Médio do Centro Educacional Educa Mais 
LTDA serão realizadas no dia:

MÊS PROVAS CICLO I PROVAS CICLO II PROVAS CICLO III
Fevereiro 22/02/2022 01/03/2022 08/03/2022

Março 22/03/2022 01/04/2022 08/04/2022
Abril 22/04/2022 01/05/2022 08/05/2022
Maio 22/05/2022 01/06/2022 08/06/2022
Junho 22/06/2022 01/07/2022 08/07/2022
Julho 22/07/2022 01/08/2022 08/08/2022

Agosto 22/08/2022 01/09/2022 08/09/2022
Setembro 22/09/2022 01/10/2022 08/10/2022
Outubro 22/10/2022 01/11/2022 08/11/2022

Novembro 22/11/2022 01/12/2022 08/12/2022
Dezembro 22/12/2022 03/01/2022 12/02/2022

2.3  A aplicação das provas terá início às 08h e se encerrará às 13h. 
2.4 O Exame de Classificação no Ensino Médio do Centro Educacional Educa Mais LTDA é uma 

avaliação para aferição de competências, habilidades e saberes de jovens e adultos, em nível de 
conclusão do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio, e tem como principais objetivos:

2.4.1 A certificação, por esta instituição, do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio, observa-
dos os termos da resolução 188/1998 do conselho estadual de educação da Paraíba e da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação - Lei 9394/96.

2.4.3 Classificação do estudante no segmento do Ensino Médio na modalidade Educação de 
Jovens e Adultos - EJA, observados os termos da resolução 188/1998 do conselho estadual de 
educação da Paraíba e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei 9394/96.

3.  DA ESTRUTURA DO EXAME
3.1  O Exame de Classificação no Ensino Médio do Centro Educacional Educa Mais LTDA 

é estruturado com base na Matriz de Competências e Habilidades da Base Nacional Comum 
Curricular - BNCC.

3.2  O Exame será constituído de 4 (quatro) provas objetivas, por nível de ensino, contendo cada 
uma 5 (cinco) questões de múltipla escolha e uma proposta de Redação.

3.3  As 4 (quatro) provas objetivas avaliarão as seguintes áreas de conhecimento e os respectivos 
componentes curriculares do Ensino Fundamental:

3.3.1  Área de conhecimento: Prova I: Ciências Naturais.
3.3.1.1 Componentes curriculares: Ciências.
3.3.2  Área de conhecimento: Prova II: Matemática. 
3.3.2.1Componentes curriculares: Matemática.
3.3.3 Área de conhecimento: Prova III: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, 

Educação Física e Redação.
3.3.3.1Componentes curriculares: Língua Portuguesa com redação, Inglês, Espanhol, Artes e 

Educação Física.
3.3.4 Área de conhecimento: Prova IV: História e Geografia. 
3.3.4.1Componentes curriculares: História, Geografia, Filosofia e Sociologia.
3.4 As 4 (quatro) provas objetivas avaliarão as seguintes áreas de conhecimento e os respectivos 

componentes curriculares do Ensino Médio:
3.4.1 Área de conhecimento: Prova I: Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 
3.4.1.1Componentes curriculares: Química, Física e Biologia.
3.4.2 Área de conhecimento: Prova II: Matemática e suas Tecnologias. 
3.4.2.1 Componentes curriculares: Matemática.
3.4.3 Área de conhecimento: Prova III: Linguagens e Códigos e suas Tecnologias e Redação. 
3.4.3.1Componentes curriculares: Língua Portuguesa com redação, Inglês, Espanhol, Artes e 

Educação Física.
3.4.4 Área de conhecimento: Prova IV: Ciências Humanas e suas Tecnologias. 
3.4.4.1 Componentes curriculares: História, Geografia, Filosofia e Sociologia.
4.  DA IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE
4.1 para a realização da prova o candidato deverá portar documentos de identificação com foto. 

4. 2 Consideram-se documentos válidos para a identificação do participante: 
a) Cédulas de Identidade expedidas por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, 

Polícia Militar e Polícia Federal.
b) Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhe-

cidos como refugiados, em consonância com a Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997.
e) Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como 

documento de identidade.
f) Carteira de Trabalho e Previdência Social, emitida após 27 de janeiro de1997.
g) Certificado de Dispensa de Incorporação.
h) Certificado de Reservista.
i) Passaporte.
j) Carteira Nacional de Habilitação, na forma da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.
5. DAS OBRIGAÇÕES DO PARTICIPANTE.
5.1 Realizar o Exame no espaço físico, na data e nos horários definidos pelo Centro Edu-

cacional Educa Mais LTDA.
5.2 Ler e conferir seus dados registrados no Cartão-Resposta, na Folha de Redação, na 

Lista de Presença e nos demais documentos do Exame.
5.3 Assinar, nos espaços designados, o Cartão-Resposta, a Lista de Presença, a Folha de 

Redação e os demais documentos do Exame.

5.4 Não realizar qualquer espécie de consulta ou comunicação com qualquer pessoa durante 
a realização das provas.

5.5 Transcrever as respostas das provas objetivas e a redação, nos respectivos Cartão-Resposta 
e Folha de Redação, de acordo com as instruções contidas nesses documentos.

5.6 Cumprir as determinações desse Edital e do aplicador de sala.
6. DOS RESULTADOS
6.1 Os resultados serão disponibilizados nas plataformas do Centro Educacional Educa Mais 

LTDA e também na secretaria da instituição. 
6.2 Serão considerados aptos à classificação, os candidatos que atingirem no mínimo 5 pontos 

em cada uma das provas realizadas e no mínimo 5 pontos na redação.
7. DA CERTIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
7.1 A instituição emitirá certificado de conclusão do ensino fundamental ao estudante que alcançar 

a pontuação referida no item 6.2 deste edital.
8. Casos omissos e eventuais dúvidas referentes a este Edital serão resolvidas e esclareci-

daspela comissão avaliadora designada pelo Centro Educacional Educa Mais LTDA e nomeada 
pelo edital 001/2022.

José Félix dos Santos Neto – Coordenador Pedagógico
Wandson Brawner Sousa Brito - OAB-PB nº 18.246

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CABEDELO/PB
EDITAL DE INTIMAÇÃO 002

(NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)
O Oficial Interino do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cabedelo/PB, nos termos do 

art. 26 da Lei nº 9.514/97, INTIMA CACA CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ de nº 20365794/0001-02, representada por CLAUDEVAN CIRO MASCENA COR-
DEIRO JUNIOR, brasileiro, empresário, inscrito no CPF de nº 857.480.304-97, a comparecer a este 
Cartório, situado na Rua Aderbal Piragibe, 05, Centro, Cabedelo/PB, entre as 08:00 e 15:00h horas, 
de segunda a sexta, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação 
desde edital, para PAGAMENTO (purga da mora) dos valores devidos em atraso, bem como os 
que vencerem até a data do pagamento, acrescidos das despesas legais, relativas a operação de 
alienação fiduciária firmada com a CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL – CEF, registrada na matrícula 
20.931, que tem por objeto o prédio residencial, situado  na  rua  Clovis  de Holanda Calado, nº 182, 
Intermares, Cabedelo - PB, sob pena de vencimento antecipado de toda a dívida, consolidação da 
propriedade do imóvel em seu favor do(a) credor(a) e imediata execução da dívida através de leilão 
extrajudicial do imóvel. Dado e passado nesta cidade de Cabedelo/PB, em 28/04/2022. ROBSON 
ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS. Oficial Interino.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE MAMANGUAPE 
E REGIÃO - CNPJ: 0.774.440/0001-04 – CÓD. SINDICAL 006.221.05542-5 - EDITAL DE AVISO 
DE REGISTRO DE CHAPAS - ELEIÇÕES SINDICAIS – 2022

PREZADOS: Em cumprimento ao disposto na alínea “c” do artigo 67 do estatuto deste Sindicato, co-
municamos que foi registrada a chapa abaixo, como concorrente às eleições a que se refere o EDITAL 
E AVISO RESUMIDOpublicados no Jornal a União, edição do dia 21/04/2022, página 27 e republicado 
por motivo de correção no dia 23/04/2022, página 14, tambémafixado na sede desta entidade. CHAPA 
Nº 01 –ELÁRIO MARTINS TOMAZ;EDVALDO JOSÉ TAVARES DE VASCONCELLOS;GEORGE 
FERREIRA DE PAULA;LENIZE BARROS DA CUNHA SANTOS;JOSINETE CAVALCANTE DOS 
SANTOS RODRIGUES;HIDERALDO DAYAN SOARES GOUVEIA;ANA MANOELA MAIA;JOSÉ 
ALAN VITORINO;MARCOS ANTONIO CHAVES DE LUNA;DANIEL SOARES FREIRE;JORGE 
GALDINO DE ALMEIDA;EWERTON JOSÉ PEREIRA DE SOUSA;LUIZ PEDRO BEZERRA DE 
LACERDA;MARCO ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO;RIVÂNIA DA SILVA FRANÇA 
PEREIRA;ERASMO AUGUSTO DO NASCIMENTO;ISABELA KARLA DE MEIRELES;DANIEL 
DANTAS DOS SANTOS; eCARLOS ALBERTO FERNANDES DE SOUZA.Nos termos da alínea 
“c” do artigo acima mencionado, o prazo para impugnação de candidaturas é de 05 (cinco) dias a 
contar da publicação deste comunicado. Mamanguape (PB), 02 de maio de 2022. Elário Martins 
Tomaz – Presidente SINDBAMAR – CPF: 442.164.594-04.

Luis Gustavo Canesi Ferreira, CPF 299.398.338-57, torna publico que requereu a SEMAPA – Secre-
taria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação para residência 
unifamiliar Situado a Via Litorânea, 120, D7, Ponta de Campina, Cabedelo/PB.

MARCH ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 
12.681.347/0001-26, torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca 
e Aquicultura de Cabedelo aRenovação da Licençade Operaçãopara Escritório de Prestação de 
Serviços de Construtora, situadona Rua Virginia Maria Nogueira Gadelha Pimentel, 589, Sala 01, 
Intermares, Cabedelo/PB – CEP 58.102-332.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,RLO=Nº1701/12=PROC.12-3121=SISTEMA ADUTOR DO CONGO 2ª ETAPA= 
IT:40.000.000=AC:600M²=NE:20=L/ATV:GURJÃO,SANTO ANDRE, PARARI, LIVRAMENTO,SÃO 
JOSE DOS CORDEIROS,PRATA,OURO VELHO,AMPARA E DISTRITO PIO X-PB.Proces-
so:2022-001397/TEC/LO-3790.

O Armazém Paraíba informa que no tabloide DIA DAS MÃES 3, válido de 02/05/20022 a 08/05/2022, 
a marca correta da Cadeira Office Liz, código 028005 é INOPLAST e não TRAMONTINA.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Instalação para a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-148, 
trecho: São José dos Cordeiros / Livramento Na (o) – RODOVIA PB-148, TRECHO: SÃO JOSÉ 
DOS CORDEIROS / LIVRAMENTO. Município: - UF: PB. Processo: 2022-001399/TEC/LI-8407.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Adesão e Compromisso para a atividade de: Pavimentação de 
Ruas do município de Amparo Na (o) – RUAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO. Município: - UF: PB. 
Processo: 2022-001398/TEC/LAC-0198.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Adesão e Compromisso para a atividade de: Pavimentação de 
Ruas do município de Parari Na (o) – RUAS DO MUNICÍPIO DE PARARI. Município: - UF: PB. 
Processo: 2022-001402/TEC/LAC-0200.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Adesão e Compromisso para a atividade de: Pavimentação de Ruas 
do município de Sumé Na (o) – RUAS DO MUNICÍPIO DE SUMÉ. Município: - UF: PB. Processo: 
2022-001404/TEC/LAC-0202.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Adesão e Compromisso para a atividade de: Pavimentação de Ruas 
do município de Livramento Na (o) – RUAS DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO. Município: - UF: 
PB. Processo: 2022-001400/TEC/LAC-0199.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Adesão e Compromisso para a atividade de: Pavimentação de 
Ruas do município de Puxinanã Na (o) – RUAS DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ. Município: - UF: 
PB. Processo: 2022-001403/TEC/LAC-0201.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO 
AMBIENTE– CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente - a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 
26 de abril de 2022.  Para atividade de: Recuperação da Barragem Serra Branca. Orçamento: 
624.382,69Área: 14.042,568 NE: 20 –MUNICÍPIO: Serra Branca/PB- Processo: 2022-001335/
TEC/AA-7015.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIEN-
TE– CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente - a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 26 de abril de 2022.  
Para atividade de: Recuperação da Barragem Gavião. Orçamento: 356.940,63Área: 1.450.840,00 
NE: 20 –MUNICÍPIO: Fagundes/PB- Processo: 2022-001336/TEC/AA-7016.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO 
AMBIENTE– CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente - a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 
28 de abril de 2022.  Para atividade de: Recuperação da Barragem Engenho Velho. Orçamento: 
231.072,00Área: 250.000,00 NE: 10 –MUNICÍPIO: Pocinhos/PB- Processo: 2022-001373/TEC/
AA-7020.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIEN-
TE– CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente - a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 28 de abril de 2022.  
Para atividade de: Recuperação da Barragem Cordeiro. Orçamento: 574.041,69Área: 69.965.945,00 
NE: 20 –MUNICÍPIO: Congo/PB- Processo: 2022-001372/TEC/AA-7019.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO 
AMBIENTE– CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente - a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 
29 de abril de 2022.  Para atividade de: Recuperação da Barragem Pedra Lisa. Orçamento: 
9.964.226,10Volume: 4.929.420 m³ NE: 100 –MUNICÍPIO: Pedra Lisa/PB- Processo: 2022-
001382/TEC/AA-7021.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente – em João Pessoa, 29 de abril de 2022, a 
Renovação da Licença de Instalação para a construção do Sistema AdutorCamalaú, com Orçamento: 
33.548.665,34; Vazão 123,88;NE = 100.ATV: São João do Tigre/ S.S do Humbuzeiro/ Camalaú/ 
Zabelê e Cacimba/PB, sob processo de nº 2022-001383/TEC/LI-8406.
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