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

@jornalauniaoauniao.pb.gov.br  | 

AUNIÃO  Patrimônio da Paraíba
EMPRESA PARAIBANA

DE COMUNICAÇÃO

Obras de acesso ao distrito de Cepilho irá impulsionar a economia; em Belém, João Azevêdo entrega 100 casas e é homenageado. Páginas 4 e 13

Governo inaugura estrada e casas na região do Brejo

João Azevêdo recebeu, 
ontem, na Granja Santana, 

Jouko Leinonen, com 
quem o gestor tratou da 

ampliação de parcerias na 
área de Educação, entre 

outras iniciativas. 
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Governador discute parcerias
com embaixador da Finlândia

Confirmada 
primeira morte 
de 2022 por
arbovirose 

Feira mais cara: 
tomate, café e 
óleo subiram 
acima da inflação

Vítima tinha 15 anos, 
era portadora de lúpus e 
faleceu em decorrência da 
chikungunya. 

Página 3

Dados do Labimec mos-
tram que valor do tomate, 
por exemplo, subiu 117% 
em apenas um ano.

Página 17

n  “O empreendedor precisa se 
preparar para encontrar um novo 
consumidor, que já iniciou sua 
jornada no digital antes de ir à 
loja e que está com um bolso mais 
impactado pela inflação”.

Georgina Luna
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Paraíba aprova quarta dose para 
todos os idosos acima de 60 anos

contra covid-19

Preocupação com São João leva comissão a liberar a segunda dose de reforço do imunizante. Página 3

NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

622.282

30.478.621

513.085.948

10.211

663.765

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

CASOS vACINAS APLICADAS

8.714.786

428.716.425

11.605.885.519
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Inaugurado em novembro do ano passado, espaço 
também registra passagem de turistas de 107 cidades.
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Museu de JP já recebeu 
visitantes de nove países

Foto: Roberto Coura/Divulgação

n “É notório que existem excessos 
por parte de jogadores e técnicos 
na análise de lances polêmicos 
com irritabilidade injustificável. 
Também, ninguém é de ferro 
quando a coisa é muito explícita”.

Geraldo Varela
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JP registrou 2,5 
mil acidentes 
com motos em 
quatro meses

Série sobre 
ressocialização 
estreia na 
rádio Tabajara

Três clubes 
paraibanos 
estão no novo 
Timemania

Campanha Maio Amarelo 
chama atenção para os recor-
rentes acidentes de trânsito 
com altos índices de morte. 
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Dividido em cinco re-
portagens, programa será 
disponibilizado também 
em podcast.
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Botafogo, Campinense 
e Treze estão entre os 80 ti-
mes que irão receber cotas 
arrecadadas com as apostas. 
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O olhar de 
Roberto Coura 
sobre a feira de 

Campina Grande

Usina Cultural Energi-
sa abre, amanhã, exposição 

póstuma do fotógrafo, 
falecido em agosto de 2021. 
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Em um único dia, o noticiário da imprensa nacional, múltiplo na 
linguagem, posto que diferente na ideologia, dá conta, de uma maneira 
ou de outra, de tantas desigualdades sociais, representadas, na sua forma 
mais nua e crua, nos diversos tipos de violência sofrida por um sem 
número de pessoas, na maioria pobres e negros e, entre todas, ainda as 
mulheres. 

Em que dia, mês e ano do calendário humano pessoas deixarão de ser 
alvos de agressões físicas ou verbais por conta da cor da pele, da forma 
do penteado, do vestuário, do gênero ou da crença religiosa? Em que data 
se dará um basta definitivo às diversas formas de violência que pessoas 
praticam contra pessoas, motivadas por algum tipo de preconceito?

Mulheres sendo discriminadas, espancadas ou assassinadas apenas 
por serem mulheres, e homens matando ou batendo em mulheres 
por entenderem – absurdo dos absurdos – que elas são propriedades 
exclusivas deles; simples objetos de cama e mesa, sem direito a voz e 
a voto no plenário frio da assembleia de suas vidas em comum, até 
quando?

Dentro da própria casa, adultos surrando ou estuprando crianças às 
quais são ligados por laços de sangue, até quando? Em que dia serão 
abolidos, para todo sempre, as labutas análogas à escravidão, os salários 
e as condições de trabalho degradantes? No mercado de empregos, as 
oportunidades mais fáceis para quem nasceu em berço de ouro, até 
quando?

Haverá a época – que não demore tanto - em que as mãos irão sacar 
mais flores que armas dos bolsos? Que as palavras e expressões de 
gentileza voltarão a residir nos rostos, afugentando os esgares da ira e da 
ironia? Que se terá o prazer imenso de aspirar profundamente o oxigênio 
que a natureza oferece de graça apenas para, sorrindo, dizer bom dia?

De que adiantaria o homem pôr de novo os pés no solo lunar, ir aos 
confins da mais profunda fossa oceânica, descobrir o DNA do universo ou 
atrever-se a colocar-se diante de Deus, se, com a mesma mão que opera os 
milagres da ciência e da tecnologia, ele desrespeita o bem mais precioso 
que é a vida - não apenas da sua espécie, mas de todos os seres vivos. 

Crônica

A mesma mão
Editorial

Clóvis Roberto
cclovisroberto@gmail.com | Colaborador

Cidade ao despertar
Os paralelepípedos são despertados pe-

los primeiros raios da nova manhã, com as 
passadas mais fortes das pessoas acordadas 
pelo clarear, feito batida de porta em dia de 
festa, como coração quando chega na casa do 
amor. São os primeiros movimentos da cida-
de. Vagarosos, como o cão vira-lata que esti-
ca os músculos na nova jornada pela sobrevi-
vência. Rapidamente vão se transformando e 
as avenidas e ruas ganham mais carros, pes-
soas, feito o sangue jovem a fluir pelas arté-
rias asfálticas. 

O clarear que explodiu na praia numa cor-
tante lâmina, que à beira-mar beija o mar, 
avança e descortina a colcha escura que a 
noite atira ciclicamente sobre a urbana área. 
Roncos soam mais fortes, máquinas, biológi-
cas e engenhocas aquecem-se, esquecem-se 
e apenas surgem para a mais nova rotina de 
giros do relógio nas chamadas horas do dia. 

O centro urbanístico ganha nova injeção 
de energia conforme caminham os tentácu-
los do astro-rei pelos minutos. Em breve, tudo 
é claro e muitos caírão na armadilha tempo-
ral. As lotações periféricas circulam vomitan-
do indivíduos, engrenagens que se apressam 
para todos os lugares e, às vezes, para canto 
nenhum, apenas para agradar a necessidade 
displicente de ir ao encontro do nada diário. 

Das escuras águas da Lagoa surgem as 
manchas brancas avoantes das garças, do 
chão pedra ecoam os cascos militares surgem 
para policiar o entorno, enquanto nos merca-
dos cães e gatos retomam a luta para dita so-
brevivência. Ao largo disso, muitos animais 
precisam correr sem cessar o corpo um ins-
tante mínimo que seja para apreciar a urbe 
que amanhece. Integram a cena, mas perdem 
o espetáculo, ficam sem aplausos. 

Cada réstia riscada nas pedras assentadas 
no chão da antiga Filipeia traz um novo for-
mato, um desenho traçado para contar no-
vamente uma história, ou novas memórias. 
Crava no calendário, no mínimo, uma outra 
circular volta, por vezes desinteressante, tan-
tas bruscas, só mais uma sincronizadamen-
te bruta. Talvez um olhar de relance percebe 

a diferença da pisada numa fotografia de re-
tina, revelada na hora, provavelmente logo 
ignorada. 

De algum canto ecoam vozes a narrar o 
saldo violento das últimas horas. Um corpo 
que ficou inerte, uma alma que acorda alhu-
res, tragada por uma cápsula, um compri-
mido trágico de um fim, que para a urbana 
crônica talvez nem componha uma frase. Ver-
melho que será limpo, carne que será sepulta-
da. Policialesca crônica de repetitivos dramas, 
margens que insistem em existir e ser recon-
tadas, que nem mais contadas são. E maqui-
nalmente a voz se cala.  

Tão claro fica o dia que figuras saem das 
sombras, enquanto outras buscam suas en-
tranhas. Hora de pedir proteção nos cubícu-
los escuros dos próprios corpos, decadentes 
paredes, no caminho inverso das portas e ja-
nelas que procuram encarar o dia de frestas 
da luz lá de fora. Pacientemente, aguardam 
o retorno da noite, quando se reconhecem 
na cidade. 

Por enquanto, a urbe enlouquece. Vozes, 
pés, buzinas, freios, músicas... Já se deixou de 
escutar o vento, nem se enxerga o vazio cheio 
de vida. Por um instante, o amanhecer gri-
tou poesia, mas ouviu o eco da louca cidade. 
A rotina esmagou a musicalidade na concre-
ta Parahyba histórica. É um novo dia... uma 
outra história. 

Reaberta a biblioteca, dobro a última 
curva dos vagares pela praça coberta do 
Espaço Cultural e desço a rampa que nos 
introduz no universo sempre insuperável 
dos livros. 

De cara, na entrada, a inscrição com o 
nome de Juarez da Gama Batista. Mereci-
díssima. Poucos se dedicaram, se serviram 
e se deram tanto ao livro. E fora D. Lygia, 
a esposa, e as filhas e filhos, ninguém dos 
ainda vivos testemunha mais remotamen-
te essa paixão do que o caboclo que ele veio 
conhecer num incidente de revisão. 

Fui chamado: “O diretor quer falar com 
você”. A convocação veio através do mais 
intolerável dos portadores, um brancoso 
de nome alemão, de terno e gravata imi-
tando o diretor, e de pouca ou nenhuma 
conversa com a miuçalha da revisão ou das 
oficinas. Devia odiar-me por me pilhar, 
certa vez, imitando o seu defeito: ele tinha 
um ombro mais alto e coxeava levemente 
uma perna. Compensava-se ostentando a 
sua importância de venta para cima. E eu 
- não nego - fazia a turma rir imitando-o. 

Teria sido por isso que o diretor me cha-
mava? Não. É que me atrevera a consertar 
um descuido de gramática na prova que 
subira com a crônica do diretor. João Via-
na, Milton Paiva e D. Zilda, professores do 
ginásio Pio XI, somados, aqui, com os do 
Liceu e Castro Pinto, impingiram-me esse 
zelo. Sem falar na repercussão da gramáti-
ca entre os Messias Leite e Armando Fra-
zão do Ponto de Cem Réis. Era a primeira 
e mais importante exigência a quem se me-
tesse a escrever. E como sempre fui rude 
com o xadrez da lógica, mesmo a menor, 
terminei me escravizando a um mineiro 
capa mole chamado Carlos Góes. 

Numa concordância que ousei estra-
nhar, emendei um descuido do diretor, que 
mandou me chamar para saber com que 
autoridade. Querendo ser engraçado, creio 
que rindo, respondi “com a autoridade de 
Eduardo Carlos Pereira e Carlos Góes”. Fa-
lava ao cronista da minha adesão, do meu 
aprendizado, e o que vi, surpreso, abesta-
lhado, foi, efetivamente, um diretor.

Deixei A União, saí me virando, e não 
demorou que o tempo, o meio e as circuns-
tâncias afins logo nos reaproximassem. 

Morrera um amigo comum, Alberto 
Abah, íncola espiritual do Ponto de Cem 
Réis, da mesma Rua Nova dos Gama e 
Melo, da mesma infância de Juarez, e achei 
de escrever sobre a civilidade ou o elitismo 
de espírito desse vendedor de anúncio do 
jornal O Norte. Elegante sem precisar de 
vestir bem, na conversa, nas coisas que sa-
bia do mundo e da vida. Só tinha um de-
feito: detestava Pelé, mesmo como a gran-
de a revelação de 1958. Seu ídolo era um 
inglês que esqueci do nome. 

No outro dia, Juarez Batista passa no 
jornal e deixa num bilhete: “Nêgo, você 
só esqueceu o traço que me parece mais 
característico ou mais completo do nosso 
Abah: a boca de peixe”.  Com duas pala-
vras ele definia o homem e seu jeito de ser. 

“Biblioteca Juarez da Gama Batista”. 
Devo ter chegado na hora errada, hora de 
almoço. Está funcionando, sim, pois é lá 
que uma das minhas netas voa meia cida-
de para colher diariamente os seus dou-
rados grãos do saber. Quando não está no 
trabalho está sob o manto de Juarez.        

Biblioteca Juarez Batista  

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com l colaborador
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Profissão em extinção

“Numa 
concordância 
que ousei 
estranhar, 
emendei um 
descuido do 
diretor, que 
mandou me 
chamar para 
saber com que 
autoridade

Gonzaga Rodrigues

“O clarear que 
explodiu na praia 
numa cortante 
lâmina, que à 
beira-mar beija o 
mar, avança 

Clóvis Roberto
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A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES-PB) e as secre-
tarias municipais de saúde 
realizaram ontem a reunião 
da Comissão Intergestores 
Bipartite (CIB). Na oportu-
nidade, foi aprovada a quar-
ta dose da vacinação (2ª dose 
de reforço) contra  a Covid-19 
para idosos acima de 60 anos.  
Segundo a secretária de Saú-
de, Renata Nóbrega, a vaci-
na será aplicada quatro me-
ses após a terceira dose.

A CIB aconteceu no au-
ditório da Fundação Centro 
Integrado de Apoio à Pessoa 
com Deficiência (Funad), no 
bairro Pedro Gondim, em 
João Pessoa. Conforme a se-
cretária de saúde do municí-
pio de Itabaiana e presidente 
do Conselho Estadual de Se-
cretários Municipais de Saú-
de (Cosems -PB), Soraya Gal-
dino, muitas Prefeituras já 
devem iniciar hoje a aplica-
ção da quarta dose, pois pos-
suem estoques suficientes.

Para ela, essa imunização 
representa uma grande preo-
cupação do Conselho, devido 
à chegada do São João e, por 
essa razão, 90% das cidades 
do Estado já aguardavam por 
esse momento.  “Todos as ci-
dades têm estoques para ofe-
recer e essa vacina vai ser de 
três tipos: Pfizer, Janssen e 
AstraZeneca. Essas cidades 
podem iniciar a vacinação e 
o Estado vai reabastecer essas 
cidades na próxima segunda-
feira (9), pois a vacina é pedi-
da na quinta-feira e recebida 
na segunda”, informou. 

Gestores da saúde temem aumento de casos de Covid-19 no São João

Pessoas com mais de 60 
anos receberão 4a dose

na Paraíba

n 

Estado diz que 
prefeituras 
já têm vacina 
em estoque e 
muitas devem 
começar hoje 
a aplicação da 
quarta dose

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

De acordo com a secretá-
ria, cada Prefeitura vai fazer 
a organização do seu públi-
co-alvo para decidir questões 
como se a vacinação ocorrerá 
em ordem decrescente, se já 
há doses disponíveis para se-
rem liberada, dentre outras. 

“A vacina já está disponí-
vel nos municípios, mas esse 
processo, cada Secretaria Mu-
nicipal vai organizar junto 
com seus postos de vacina-
ção. Então, é importante que 
esses idosos que já completa-
ram quatro meses da tercei-
ra dose buquem a orientação 
nas suas Secretarias Munici-
pais”, alertou. 

Renata Nóbrega lembrou 
ainda que o Ministério da 
Saúde possui uma nota in-
formativa recomendando a 
segunda dose de reforço a 
partir dos 70 anos. Porém, a 
SES-PB, a partir da análise do 
cenário epidemiológico, jun-
to com a Sociedade Paraiba-

na de Infectologia decidiram 
indicar a quarta dose da va-
cina para o público acima de 
60 anos.

Segundo a Comissão, esse 
reforço é necessário para re-
duzir ainda mais as interna-
ções e óbitos nessa faixa etá-
ria.  A CIB debateu ainda a 
necessidade da  vacina da Co-
vid-19 ser incorporada pelo 
Ministério da Saúde no Pro-
grama Nacional de Imuni-
zação (PNI) com o objetivo 
de fortalecer cada vez mais a 
proteção dos brasileiros.

Festejos Juninos
Conforme a gestora da 

SES-PB, o cenário da Covid-19 
permanece estável na Paraí-
ba, mas é preciso entender 
que a pandemia ainda não 
acabou e é necessário, portan-
to, fazer um monitoramen-
to diário referente aos casos. 

Ela observa ainda que a 
preocupação com a atualiza-

ção do cartão de vacina vem  
sendo crescente, principal-
mente porque no próximo 
mês serão iniciados os feste-
jos juninos no Estado. Nesse 
período, a expectativa é que 
tenha a maior quantidade de 
pessoas circulando em vários 
estados nordestinos, incluin-
do a Paraíba. 

Por isso Renata Nóbrega 
ressalta a maior necessidade 
de conscientização entre os 
paraibanos para que a pan-
demia continue estável após 
essas festas e não ocorra um 
aumento do número de ca-
sos e óbitos já durante o mês 
de julho. 

“ O cuidado é com a popu-
lação que não fez a sua tercei-
ra dose (ou primeira dose de 
reforço), grupo com mais de 
um milhão de paraibanos. É 
um risco muito grande para o 
adoecimento e para o aumen-
to de novos casos”, finalizou a 
secretária.

em 2022

PB registra 1a morte por arboviroses

A Secretaria de Estado em 
Saúde (SES) confirmou ontem 
a primeira morte por chikun-
gunya na Paraíba em 2022. A 
vítima tinha 15 anos e a causa 
da morte estava sendo inves-
tigada desde o dia 8 de março 
pela SES-PB. Portadora de Lú-
pus, uma doença inflamatória 
crônica de origem autoimune, 
a menina faleceu no municí-
pio de Queimadas, no Agres-
te paraibano. De acordo com a 
técnica da SES responsável pe-
las arboviroses, Carla Jaciara, a 
vítima “procurou o serviço de 
saúde apresentando febre, ce-
faléia, edema e dor nas articu-
lações. Quando a paciente veio 
a óbito, foi feita a coleta e envia-
da a amostra ao Lacen, onde 
foi diagnosticado a chikun-
gunya”.

Segundo a técnica, para 
todo óbito suspeito de arbovi-
roses “é feito um levantamento 
de informações com investiga-
ção domiciliar e de prontuário, 
junto ao local onde ocorreu o 
óbito.” Feito todo esse levanta-
mento, “além das amostras en-
caminhadas ao LACEN, existe 
um grupo técnico que faz esse 
encerramento de casos suspei-
tos de arboviroses”.

Além do óbito confirma-
do, outros três foram descar-

tados e cinco estão em aná-
lise na Paraíba, distribuídos 
pelos municípios de Patos (1), 
Mulungu (1), Jericó (2) e Ser-
ra Branca (1). Até o momen-
to, a Paraíba registrou um to-
tal de 11.430 casos prováveis 
de arboviroses em 2022. Des-
tes, 6.773 são de dengue, 4.464 
de chikungunya e 193 de zika. 

O Boletim Epidemiológico 
Nº 5 da Secretaria de Estado da 
Saúde registrou um aumento 
de mais de 3.300 casos de den-
gue, 2.400 casos de chikungun-
ya e 70 de zika, em comparação 
com o Boletim Epidemiológico 
anterior. Os dados do novo Bo-
letim correspondem à Semana 
Epidemiológica 16, até 30 de 

abril, e traz o primeiro Levan-
tamento do Índice de Infesta-
ção por Aedes aegypti (LIRAa) 
de 2022 no estado. 

O LIRAa se trata de um mé-
todo de amostragem, que tem 
como objetivo a obtenção de 
indicadores entomológicos — 
referentes a insetos em qual-
quer um dos estágios de ovo, 
larva, pupa e adulto — a fim 
de fortalecer o combate veto-
rial — no caso, do mosquito 
causador da dengue, chikun-
gunya e zika, o Aedes aegyp-
ti. Assim, é possível direcionar 
melhor as ações de enfrenta-
mento ao mosquito. 

De acordo com o primeiro 
LIRAa de 2022, dos 223 muni-

cípios paraibanos, 57 apresen-
taram índices que demonstram 
situação de risco para ocorrên-
cia do surto da doença, 133 en-
contram-se em situação de 
alerta, e 33 estão em situação sa-
tisfatória. O levantamento tam-
bém identificou que os locais de 
foco do mosquito foram encon-
trados em domicílios: 43% em 
tonéis, tambores e caixas d’água 
ao nível do solo; 20% em vasos, 
frascos e garrafas; 13% em cai-
xas d’água elevadas; 11% em ca-
lhas, lajes, ralos e vasos sanitá-
rios em desuso; 7% em pneus; 
6% no lixo e materiais descar-
táveis, e 1% na natureza, como 
troncos de árvores, ocos de pe-
dras e bromélias.

Nalim Tavares 
Especial para A União

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Foto: Marcos Russo

Foto: Governo de São Paulo

Decisão foi tomada pela Comissão Intergestores Bipartite, que se reuniu ontem

Levantamento indica que principais focos do mosquito Aedes aegypti estão em tonéis e tambores

“Botar gosto  
ruim nas coisas” 

mersinho diz que pré-candidatura 
de aguinaldo ao senado será   
anunciada em entrevista coletiva 

homenagem a 
Barroso, em cg 

Vice-prefeito de Cabede-
lo, Mersinho Lucena (foto, 
do Progressistas) asse-
gurou, em entrevista, que 
“No mais tardar, até o fi-
nal de semana, tudo de-

verá estar definido e 
alinhado para a gen-
te lançar a pré-can-
didatura do deputa-
do Aguinaldo Ribeiro 
ao Senado”. De acor-
do com ele, após essa 
definição, o Progres-
sistas marcará uma 

entrevista coletiva 
para apresentar o nome do deputado federal como 
opção para a chapa majoritária a ser encabeçada 
pelo governador João Azevêdo (PSB) – a coletiva ain-
da não tem data definida, mas deverá ser realizada 
ainda na primeira quinzena deste mês. Na entrevis-
ta, Mersinho Lucena, que é pré-candidato a deputa-
do federal, ressaltou a trajetória política de Aguinal-
do – “tem experiência em Brasília, é deputado por 
três mandatos e foi ministro de Estado” – e alfinetou 
a pré-candidatura de Efraim Filho (União Brasil), em-
bora não o tenha nominado. “Diferentemente de ou-
tros, que disseram que seriam candidatos de todo jei-
to, com ou sem o apoio do governador, o projeto de 
Aguinaldo visa unificar os partidos que compõem o 
arco de alianças do governador João”, argumentou.   

quase 500 mil eleitores estão 
irregulares na Justiça eleitoral

divergência na família  

“não é hora de aventuras” 

“sem qualquer diálogo” 

Romero Rodrigues (PSC) disse ter uma missão 
até as eleições de outubro: convencer seu irmão, 
o deputado Moacir Rodrigues (PL), a votar em 
Pedro Cunha Lima (PSDB) para o governo. “Com 
base no poder de convencimento, vou trabalhar 
para que ele manifeste apoio a Pedro”, afirmou, 
em entrevista a uma rádio de Campina Grande. 
O deputado diverge do voto de Romero: já decla-
rou apoio à recondução de João Azevêdo.  

Ex-presidente do PT na Paraíba e uma das vozes 
dissidentes dentro do partido quanto ao apoio à pré-
candidatura de Veneziano Vital (MDB) ao governo, 
Charliton Machado defende a recondução de João 
Azevêdo. “Tem uma gestão bem avaliada e sempre 
defendeu a candidatura de Lula à Presidência da 
República. Não é hora de o PT apostar em aventu-
ras, apoiando candidatura que talvez nem decole”.   

O PCdoB e o PV emitiram nota rechaçando o apoio 
do PT da Paraíba a Veneziano Vital – as legendas 
integram a federação com os petistas, mas apoiam 
a recondução de João Azevêdo. “Sem qualquer di-
álogo, a direção estadual do PT arvora-se em dono 
da Federação e lança-se a difundir a candidatura de 
um pré-candidato do MDB, em detrimento da can-
didatura à reeleição do governador João Azevêdo, 
do PSB, partido de Geraldo Alckmin, vice de Lula”.  

O ministro Luís Roberto 
Barroso, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), de-
sembarca amanhã em 
Campina Grande, onde 
será homenageado no 4º 
Simpósio de Direito Elei-
toral do Nordeste, cujo 
tema central é ‘Democra-
cia Digital e Integridade 
Eleitoral’. O ministro, 
que até fevereiro foi pre-
sidente do TSE, dará 
palestra no auditório da 
Unifacisa. Os advogados 
de Lula e Bolsonaro, res-
pectivamente, Eugênio 
Aragão e Tarcísio Vieira, 
também participarão do 
simpósio.  

Bruno Cunha Lima (PSD) 
reagiu às declarações 
do senador Veneziano 
Vital (MDB) de que “não 
há nada, nenhum pa-
râmetro para avaliar” 
a gestão do prefeito de 
Campina Grande. Não 
sem ironia, aconselhou: 
“Se eu pudesse dar uns 
conselhos a ele [Vene-
ziano], certamente seria 
para estar mais presente 
na vida administrativa 
da cidade dele, onde 
nasceu e foi prefeito”. 
E disse que o senador, 
como oposição a ele, faz 
o papel de “botar gosto 
ruim nas coisas”.   

Quem pretende votar nas eleições de outubro tem 
até hoje para retirar seu título ou regularizar a 
situação nos cartórios eleitorais. Apesar do prazo 
elástico dado pela Justiça Eleitoral, quase 500 mil 
eleitores paraibanos ainda não regularizaram 
suas pendências e, portanto, estão com os títulos 
cancelados.  A emissão do título pode ser feita pela 
Internet. Basta entrar no portal do TRE-PB e acessar 
o link ‘atendimento remoto’.    
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A Procuradoria-Geral 
do Estado da Paraíba vai 
promover hoje o Seminá-
rio “As Condutas Vedadas 
no Ano Eleitoral e o Papel 
da Advocacia Pública Esta-
dual”. O evento será realiza-
do no auditório da Funda-
ção Casa de José Américo, 
na Praia do Cabo Branco, 
em João Pessoa, a partir das 
14h. O objetivo é orientar os 
agentes públicos sobre as 
suas condutas no ano elei-
toral, visando seguir a Lei 
das Eleições. 

De acordo com o procu-
rador-geral do Estado, Fábio 
Andrade Medeiros, a orien-
tação, especialmente aos as-
sessores jurídicos das secre-
tarias e demais órgãos da 
Administração Direta e In-
direta do estado da Paraíba, 

quanto aos procedimentos a 
serem observados durante o 
ano eleitoral, as ações per-
mitidas, as condutas veda-
das pela legislação vigente.

Ele explicou que a proibi-
ção decorre do art. 73, da Lei 
das Eleições que estabelece 
as condutas vedadas no ano 
da eleição. “Nos três meses 
que antecedem as eleições, 
na realização de inaugura-
ções, é vedada a contrata-
ção de shows artísticos pa-
gos com recursos públicos. 
Também proíbe ceder servi-
dor público ou empregado 
da administração direta ou 
indireta federal, estadual ou 
municipal do Poder Execu-
tivo, ou usar de seus servi-
ços, para comitês de campa-
nha eleitoral de candidato, 
partido político ou coliga-
ção, durante o horário de 
expediente normal, salvo 
se o servidor ou emprega-

do estiver licenciado, den-
tre outras condutas que se-
rão objeto da explanação 
dos dois palestrantes”, res-
saltou o PGE. 

Os palestrantes convida-
dos serão dois especialistas 
em direito eleitoral, Marilda 
Silveira e Luiz Fernando Ca-
sagrande Pereira, integran-
tes da Academia Brasileira 
de Direito Eleitoral e Políti-
co (Abradep). O seminário 
também vai viabilizar, por 
meio das palestras, orienta-
ção aos participantes para 
cumprimento das atribui-
ções da administração pú-
blica  com segurança jurídi-
ca e para coibir práticas de 
determinados atos que pos-
sam ser questionados como 
indevidos e capazes de pro-
vocar desequilíbrio na dis-
puta ou ainda violar a mora-
lidade e a legitimidade das 
eleições 2022.

O professor da Univer-
sidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ), Muniz Sodré, 
de 80 anos, foi o entrevis-
tado de ontem do progra-
ma Giro Nordeste, da TVE 
Bahia. O intelectual, imor-
tal da Academia de Letras 
da Bahia e autor de cerca de 
40 livros, conversou sobre 
temas como mídia, educa-
ção e racismo junto aos nove 
jornalistas que compõem a 
bancada do programa, re-
presentando os estados nor-
destinos. O representante 
da Paraíba foi o jornalista 
Marcos Vital, da TV UFPB, 
e, no estado, a entrevista é 
transmitida toda terça-feira, 
às 19h, pelas redes sociais da 
Rádio Tabajara, emissora da 
Empresa Paraibana de Co-
municação (EPC).

Sodré já deu início à sa-
batina ressaltando que, mais 
do que um crime e um su-
per crime, o racismo é um fe-
nômeno global que deve ser 
combatido através da educa-
ção das massas. Segundo ele, 
este é “um crime de lesa-na-
ção, lesa-povo e lesa-pátria 
que envolve o país por intei-
ro”, afirmou.

Na rodada da Paraíba, 
Marcos Vital, da TV da Uni-
versidade Federal da Paraí-
ba (UFPB), resgatou o livro 
Sociedade Incivil de Muniz 
Sodré que fala, dentre ou-

tras coisas, sobre algoritmos. 
O autor justificou que esse 
novo conceito de sociedade 
surge a partir da disrupção 
da sociedade civil e que tem 
início com “o esvaziamento 
da representação partidária, 
do parlamentarismo e da ci-
vilidade, dos bons modos, 
da cordialidade, da empatia, 
que idealmente caracterizam 
a sociedade civil. É o primei-
ro passo da barbárie na socie-
dade civil”, lembrou Sodré.

Quando o assunto foi po-
lítica, Muniz foi questionado 
sobre o comportamento da 
imprensa, de maneira geral, 
frente ao que foi a Operação 
Lava-Jato e as acusações de 
corrupção do ex-presidente 
Lula, bem como a “omissão” 
de parte da mídia em relação 
aos abusos de poder e casos 
corruptivos do governo atual 
de Jair Bolsonaro. “Nunca 
houve tanta corrupção em 
um governo como agora. (...) 
O orçamento secreto é escan-
daloso, é o fato mais corrup-
tivo da história do Brasil (...), 
[mas, a corrupção] é usada 
de acordo com os interesses 
para culpabilizar, principal-
mente, quem eleva a voz ain-
da que um pouco para a de-
fesa das classes subalternas”, 
explicou o professor.

Retomando o tema dos 
algoritmos, Muniz Sodré 
foi enfático ao afirmar que o 
Brasil, e o mundo como um 
todo, vive um “monopólio 
sequestrante” da fala quan-

do se trata dos algoritmos e 
da criptografia. O enxame de 
discursos de ódio vistos nas 
redes sociais pode ser con-
siderado já parte da “neu-
tralidade sem empatia do 
robô”, de acordo com o pro-
fessor, e que com isso é pos-
sível perceber que “a direi-
ta extremista é robotizada”. 
“Nós podemos ser exaltados 
ou cancelados, criptografica-
mente e algoritmicamente, 
por robôs”, completou.

Apesar do cenário pare-
cer preocupante, Sodré afir-
ma que acredita que não seja 
irreversível. “Os povos têm 
reservas de soberania e isso 
é incontrolável. Eu sei que es-
tamos vivendo tempos sufo-
cantes (...), mas isso não expli-
ca o todo, não é uma lei geral. 
Eu tenho muita confiança 
na força da diversidade. Do 
diverso que vem dos povos 
brasileiros. Os índigenas, os 
negros, os ribeirinhos, os ca-
boclos, os brancos. A diversi-
dade faz a força e a força faz 
a esperança. Estamos viven-
do momentos penosos, mas 
a força virá. Eu tenho certeza 
disso”, reforçou o professor.

A discussão ainda tocou 
em pontos como o ódio nas 
redes sociais, a alta exposição 
a telas por parte dos jovens e 
das pessoas, de maneira ge-
ral; e também sobre o papel 
do Jornalismo e do Jornalis-
ta diante dos esclarecimen-
tos e da educação de mídia 
das pessoas.

A Secretaria de Estado 
da Saúde confirmou 10 no-
vos casos da Covid-19 em 
sua última atualização dos 
dados epidemiológicos do 
Estado, que passa a totali-
zar agora 602.282 casos da 
doença. Também foi regis-
trado um óbito em decor-

rência do novo coronaví-
rus, levando a Paraíba ao 
total de 10.211 mortes.

Residente do município 
de Pocinhos, no Agreste 
paraibano, a vítima regis-
trada na última atualiza-
ção da SES-PB era uma mu-
lher, acima de 80 anos, com 
comorbidades. Os óbitos 
do Estado se dividem em 
4.634 mulheres e 5.577 ho-

mens, de todas as faixas 
etárias. A Paraíba possui, 
atualmente, 10% de todos 
os leitos voltados ao trata-
mento da Covid-19 ocupa-
dos, entre Unidade de Tra-
tamento Intensivo (UTI) e 
enfermaria. Considerando 
apenas os leitos da UTI, o 
percentual de ocupação é 
de 8% dos 171 leitos ativos 
no Estado.

O empresário Eduar-
do Dantas Wanderley, pro-
prietário da empresa Leite 
da Serra e da Eco Pousada 
Pico do Jabre, morreu vi-
tima de um infarto fulmi-
nante na tarde de ontem, no 
município de Maturéia, Re-
gião Metropolitana de Pa-
tos. Eduardo tinha 53 anos 
e era irmão do ex-prefeito 

do município, Daniel Dan-
tas Wanderley.

O sobrinho do empre-
sário, o secretário de Es-
portes de Maturéia, Gus-
tavo Wanderley, disse que 
Eduardo se sentiu mal e 
procurou uma Unidade Bá-
sica de Saúde da cidade. Em 
poucos instantes, o quadro 
de saúde se agravou e sen-
do acometido por um In-
farto Agudo do Miocárdio 
(IAM). Profissionais de saú-

de ainda tentaram reani-
má-lo com os procedimen-
tos de massagem cardíaca, 
mas infelizmente não tive-
ram sucesso e o empresário 
veio a óbito.

O velório ocorreu du-
rante toda a noite na Câma-
ra de Vereadores de Matu-
réia e o sepultamento está 
marcado para a tarde de 
hoje no Cemitério Munici-
pal São Miguel Arcanjo, em 
Maturéia.

SES confirma dez novos casos de 
Covid-19 e uma morte no Estado

Empresário morre após sofrer 
infarto fulminante em Maturéia

PGE-PB promove seminário sobre 
condutas vedadas em ano eleitoral

“O racismo deve ser combatido 
através da educação das massas”
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População dos municípios de Remígio e Areia foi beneficiada com investimento de R$ 2,9 milhões do Governo do Estado

O governador João Azevê-
do entregou, ontem, o acesso 
ao Distrito de Cepilho, benefi-
ciando diretamente os muni-
cípios de Remígio e Areia, no 
Brejo paraibano. As obras re-
ceberam um investimento de 
R$ 2,9 milhões oriundos de 
recursos próprios do Tesouro 
Estadual e compreendem um 
trecho de 3km.

Além de melhorar a qua-
lidade de vida dos moradores 
da comunidade, a obra ofere-
ce segurança e conforto aos 
motoristas, bem como asse-
gura o escoamento da produ-
ção agropecuária local.

Na ocasião, o governa-
dor ressaltou a satisfação de 
inaugurar a estrada que im-
pulsiona a economia e pro-
move o desenvolvimento da 
região. “Nós estamos honran-
do compromissos, facilitando 
o deslocamento da produção, 
atendendo a um pleito da po-
pulação por compreendermos 
a necessidade da implantação 
da estrada. Essa obra não é im-
portante pelo valor ou pelo ta-
manho, mas pela capacidade 
de mudar a vida das pessoas 
e realizar sonhos coletivos por 
meio de ações efetivas do Go-
verno”, frisou.

João Azevêdo também 
destacou os investimentos em 
estradas e travessias urbanas 
na região que somam mais de 
R$ 209 milhões. “Nós estamos 
fazendo com que a riqueza ge-

rada no estado seja revertida 
para a população porque so-
mos um governo de inclusão e 
que cuida das pessoas na saú-
de, na segurança alimentar, 
na educação, na infraestrutu-
ra”, acrescentou.

O deputado estadual Chió 
afirmou que o investimen-
to do Governo do Estado 
trouxe dignidade e cidada-
nia para a população de Ce-
pilho. “Essa obra é essencial 
porque é uma região produ-
tora de verduras, frutas, en-
genhos e o povo que andava 
na lama e na poeira tem uma 
estrada boa”, lembrou.

A deputada estadual Ra-
faela Camaraense evidenciou 
que a conclusão da obra re-
presenta a realização de um 
sonho de anos da população. 
“Esse é um momento especial 
para a comunidade porque 
vimos nos olhos das pessoas 
esse sentimento. Foram mui-
tos anos sonhando com essa 
obra que traz desenvolvimen-
to”, ressaltou.

“Esse é um momento de 
felicidade plena e parabenizo 
o governador João Azevêdo 
pela obra que é fruto de uma 
luta de muito tempo e essa 
será uma data histórica para a 
região e simboliza o reconhe-
cimento pelo trabalho que en-
curta distâncias e transforma 
uma demanda em algo con-
creto”, avaliou o deputado es-
tadual Ricardo Barbosa.

A prefeita de Areia, Síl-
via Cunha Lima, agradeceu 
ao governador João Azevê-
do pelos investimentos que 
contemplam o município. 
“O governador tem sido um 
parceiro e mantém as portas 
abertas para Areia, favore-
cendo o desenvolvimento da 
cidade e aproveito para agra-
decer pela estrada até Remí-
gio e também para Alagoa 
Grande, um sonho que está 
sendo concretizado após 30 
anos, além da recuperação 
de prédios públicos. Nós pa-
rabenizamos por tantos be-
nefícios e não temos sequer 
palavras para agradecer pelo 
trabalho do Governo do Esta-
do para todos”, comemorou.

“O nosso sentimento é de 
gratidão. A população está 
satisfeita pela demonstra-
ção de compromisso do go-
vernador com o nosso povo, 
trazendo benefícios para a 
nossa região”, comentou a vi-
ce-prefeita de Remígio, Lu-
ciana Soares.

A moradora de Cepilho, 
Natália Kelly, lembrou da luta 
popular pela obra. “Hoje a pa-
lavra é gratidão pela inaugu-
ração de uma ação sonhada 
pelo povo e para o povo e esta-
mos aqui em reconhecimento 
a todos que lutaram incansa-
velmente por esse investimen-
to e hoje estamos agradecen-
do porque foi uma luta árdua, 
mas a vitória chegou e a ale-

Governador entrega obra no Brejo
acesso ao DIsTRITo De cePILHo
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João: satisfação em inaugurar estrada que impulsiona economia
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gria transborda no nosso co-
ração”, revelou.

O mesmo sentimento foi 
compartilhado pelo agricul-
tor Luciano Fernando. “A 
gente trabalha na roça e per-
dia a metade da ração que 
trazia para os animais, além 
das peças da moto que que-
bravam e depois de 50 anos 
vemos esse sonho ser reali-
zado. A estrada ficou uma 
maravilha e precisávamos 
de uma infraestrutura boa 
para entregar nossa produ-
ção na cidade porque somos 
nós que levamos o alimento 
até lá”, observou.

As obras de acesso a Ce-
pilho também contemplam 
as comunidades de Caia-
na, Camará, Mata Redon-
da, Gruta de Cobra, Vaca 
Brava, Engenho Cipó, Mas-
saranduba, Genipapo, além 
da comunidade quilombola 
Senhor do Bonfim.



Os acidentes de trânsito 
envolvendo motocicletas li-
deram as estatísticas na Pa-
raíba. Só nos primeiros qua-
tro meses deste ano já foram 
registrados 2.505 acidentes 
com motociclistas na Região 
Metropolitana de João Pes-
soa. Os acidentados foram 
socorridos para o Hospital 
de Trauma Senador Hum-
berto Lucena. Desse total, 
606 aconteceram no mês de 
janeiro, 619 em fevereiro, 631 
em março e 649 em abril. 
E na tentativa de chamar a 
atenção para os recorrentes 
acidentes no trânsito com 
alto índice de mortes e feri-
dos teve início,neste mês, a 
campanha Maio Amarelo.

No ano passado, de ja-
neiro a dezembro foram re-
gistrados 7.388 acidentes no 
trânsito envolvendo moto-
ciclistas. Os motociclistas 
são responsáveis por mais 
de 76% dos atendimentos 
de trânsito no Hospital Esta-
dual de Emergência e Trau-
ma Senador Humberto Lu-
cena, em João Pessoa.  

Segundo levantamento 
dos números apresentados 
pelo setor de estatística da 
instituição, a maioria dos 
motociclistas internados no 
complexo hospitalar se aci-
denta em razão de impru-
dência. Muitos afirmam não 
ter sequer habilitação. Os 
acidentes envolvendo mo-
tocicletas geralmente cau-
sam, além de mortes, lesões 
graves, com consequências 
transitórias ou permanentes 
para as vítimas e famílias.  

Ainda de acordo com as 
estatísticas, os bairros onde 
ocorrem a maioria dos aci-
dentes na capital paraibana 
são: Valentina, Mangabei-
ra e Centro. Outros locais 
que chamam a atenção es-
tão localizados na BR-230 
e nos municípios de Santa 
Rita, Bayeux, Mamanguape 
e Cabedelo.

Para os especialistas em 
trânsito, os acidentes com 
motociclistas já viraram 
uma “epidemia”. Pratica-
mente todos os dias chegam 
motociclistas acidentados no 
Hospital de Trauma de João 
Pessoa ou no Hospital de 
Trauma de Campina Gran-
de. Para diminuir as esta-
tísticas, os educadores de 
trânsito alertam que os con-
dutores precisam obedecer 
as leis de trânsito e segui-
rem as normas de proteção 
individual, mas muitos ain-
da insistem em pilotar sem 
capacete, embriagados e em 
alta velocidade. As conse-
quências são sequelas irre-
paráveis ou a perda de vidas.

Segundo dados divul-
gados pelas instituições de 
trânsito, transporte e saúde, 
a principal causa de aciden-
tes com motos é o consumo 
de álcool, além da imperícia. 
A maioria atinge a popula-
ção de jovens e adultos que 
usam o veículo como meio 
de transporte ou instrumen-
to de trabalho. A pouca valo-
rização da segurança é com-
provada pelo baixo uso de 
equipamentos adequados e 
pela não realização dos cur-
sos de direção defensiva.
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Número é relativo aos atendimentos feitos no Hospital de Trauma de João Pessoa nos primeiros meses deste ano

Mais de 2,5 mil acidentes com motos
MAIO AMARELO

n  
Imperícia e 
consumo de 
álcool são as 
principais causas 
apontadas pelos 
especialistas 
para os acidentes 
envolvendo 
motociclistas

José Alves  
zavieira2@gmail.com

a Dicas para evitar acidentes com motos
• Uso de roupas e equipamentos adequados
O capacete é um item obrigatório para todo motociclista, mas para 
garantir a segurança também é importante usar luvas, jaqueta, 
calça, botas e capa de chuva. Se você estiver utilizando esses itens 
quando uma queda ocorrer, certamente estará mais protegido, pois 
as lesões serão menos graves.

• Evitar andar em alta velocidade
Todos os motociclistas já sabem, mas é sempre bom lembrar: o 
excesso de velocidade é uma das causas de acidentes de moto mais 
comuns no trânsito. O excesso de velocidade não coloca apenas a 
vida do piloto de moto em risco, mas a de todas as outras pessoas no 
trânsito. O ideal é obedecer sempre ao limite de velocidade.

• Respeito às sinalizações
As sinalizações são usadas para orientar e indicar se é possível 
realizar ou não determinada manobra, como estacionar ou 
ultrapassar outro veículo, por exemplo. Portanto, o condutor deve 
sempre respeitar as regras de sinalização, pois, além de evitar 
acidentes, garante a sua segurança, a de outros pedestres e ainda se 
mantém dentro da legislação de trânsito.

• Curvas
As curvas demandam atenção de todas as pessoas no trânsito, 
mas, para os motociclistas, os cuidados devem ser redobrados. 
Caso ocorra uma derrapagem em uma curva, as rodas da moto vão 
perder a aderência com o solo, e o piloto da moto provavelmente 
sofrerá um acidente grave. A derrapagem pode ocorrer devido a 

diferentes fatores, como alta velocidade, mau tempo e má condição 
dos pneus. Então a dica aí é sempre desacelerar antes de uma curva 
e manter a velocidade constante enquanto a moto estiver inclinada, 
e só voltar a acelerar quando sair dela.

• Manter distância segura de outros veículos
Se você estiver muito próximo de outros veículos e alguma 
emergência ocorrer, não haverá distância suficiente para 
desacelerar a moto e parar. Consequentemente, haverá uma colisão. 
No entanto, se a distância for suficiente, as chances de um acidente 
são reduzidas, principalmente nas rodovias.

• Ultrapassagens
A recomendação é que todos tomem bastante cuidado nas 
ultrapassagens. Quem não toma os cuidados necessários na hora 
de fazer uma ultrapassagem pode colidir com outro veículo e sofrer 
um acidente grave. Por isso, é crucial sinalizar com antecedência 
antes de fazer a manobra e certificar-se de que você realmente foi 
visto pelo motorista a ser ultrapassado. Um detalhe importante é 
observar se a sinalização permite a ultrapassagem.

• Na chuva
Em dias com muita chuva, o número de acidentes envolvendo 
motociclistas costuma aumentar, pois as condições do tempo 
interferem muito na pilotagem. A visibilidade é reduzida e as pistas 
ficam escorregadias. Em dias assim, a dica é que o piloto redobre 
a atenção e sempre use as roupas necessárias para se proteger da 
chuva, especialmente botas e capa. 

Ação para 
conscientizar 
a sociedade

O Movimento Maio 
Amarelo nasceu com uma 
só proposta: chamar a 
atenção da sociedade para 
o alto índice de mortes e fe-
ridos no trânsito, de modo 
geral, em todo o mundo. 

A intenção é colocar 
em pauta o tema seguran-
ça viária e mobilizar toda 
a sociedade, envolvendo 
os mais diversos segmen-
tos: órgãos de governos, 
empresas, entidades de 
classe, associações, fede-
rações e sociedade civil or-
ganizada para discutir o 
tema, engajar-se em ações 
e propagar o conhecimen-
to, abordando toda a am-
plitude que a questão do 
trânsito exige, nas mais di-
ferentes esferas. 

a Detran-PB abre, amanhã, programação do Maio Amarelo
O superintendente do Departamento 
Estadual de Trânsito (Detran-PB), Isaías 
Gualberto, acompanhado de outras 
autoridades ligadas ao sistema de 
trânsito no Estado, abre oficialmente, 
amanhã, o Movimento Maio Amarelo 
na Paraíba. A solenidade será às 9h, 
no auditório da Academia de Ensino 
da Polícia Civil do Estado da Paraíba 
(Acadepol), em Jacarapé, na capital.
Com o tema “Juntos salvamos vidas”, 
aprovado por meio da Resolução nº 
871/2021, do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran), a nona edição do 
movimento mundial em 2022, assim 
como nos anos anteriores, tem o objetivo 
de envolver a sociedade em ações de 
segurança no trânsito.
Na Paraíba, o Maio Amarelo contará com 
ações de educação, conscientização 
e policiamento de trânsito durante 
o mês, programadas pela equipe da 
Coordenação de Educação de Trânsito 
(CET), em parceria com os demais 
órgãos envolvidos. A campanha local 
vai abordar a importância das ações 
em conjunto, com o tema “No trânsito, 
ninguém anda só!”.
O Movimento Maio Amarelo surgiu após 
assembleia-geral das Nações Unidas, 
realizada em março de 2010. Segundo 
informações do Observatório Nacional 
de Segurança Viária (ONSV), é uma 
ação presente em todo o mundo, em 
que o tema segurança viária é debatido 
nos mais diversos segmentos: órgãos 
de governo, empresas, entidades de 
classe, associações, federações e 
sociedade civil.

Seguem alguns eventos provistos no Estado:
 
DIA  AÇÃO

• 5/5
Quinta-feira - 9h – Abertura do Maio Amarelo 2022 – Acadepol/PB
Endereço: Rodovia Ministro Abelardo Jurema, PB-008, KM 7 - Jacarapé - João Pessoa/PB
- 9h30 – Palestra “Panorama e atendimento às vítimas dos sinistros de trânsito”, proferida pelo dr. Laécio Bragante, Diretor 
Geral do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena (HEETSHL)

• 10/5
 Terça-feira - 9h – Ação educativa no município de Campina Grande, com distribuição de material didático e abordagens 
junto aos condutores

• 12/5
Quinta-feira - 15h – Assinatura do termo de compromisso do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito 
(PNATRANS)
- 15h30 – Lançamento de novo serviço aos usuários

• 17/5
Terça-feira - 9h – Ação educativa no município de Sousa, com distribuição de material didático e abordagens junto aos 
condutores

• 18/5
Quarta-feira - 9h – Ação educativa no município de Patos, com distribuição de material didático e abordagens junto aos 
condutores

• 21/5
Sábado - 9h – V Simulado Nacional SBAIT de Atendimento a Múltiplas Vítimas, uma ação da Liga de Emergência e Trauma 
da Paraíba, em parceria com o Detran-PB

• 25/5
Quarta-feira - 9h – Ação educativa no município de Monteiro, com distribuição de material didático e abordagens junto 
aos condutores

• 27/5
Sexta-feira - 19h - Ação educativa com a Operação Lei Seca, na orla de João Pessoa
31/05
Terça-feira - 9h – Arena Trânsito – Auditório da Uninassau (Avenida Epitácio Pessoa, 2013)

Hospital de Trauma de João Pessoa atendeu vítimas de 606 acidentes com motos em janeiro, 619 em fevereiro, outros 631 em março e mais 649 em abril

Foto: Edson Matos
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ESTE ANO

Santa Isabel 
já realizou 
mais de 650 
cirurgias

Funcionando 24 horas, ten-
do como meta a qualidade e 
bom atendimento aos pacien-
tes, o Hospital Municipal San-
ta Isabel (HMSI) já atendeu, de 
janeiro a abril deste ano, mais 
de nove mil pessoas e realizou 
mais de 650 cirurgias. 

Durante os primeiros qua-
tro meses do ano, foram reali-
zadas 9.035 consultas ambula-
toriais, sendo 2.042 de cirurgia 
geral, 1.300 de urologia, 1.115 de 
coloproctologia, 822 de mastolo-
gia e 795 de cardiologia e gine-
cologia, entre outras.

Nesse mesmo período, fo-
ram realizadas também 653 ci-
rurgias, sendo 240 de cirurgia 
geral, 105 de coloproctologia, 
100 de urologia, seguido de 51 
de mastologia e 35 de ginecolo-
gia, entre outras especialidades. 
Também este ano, o Hospital 
Municipal Santa Isabel já reali-
zou 36.615 exames laboratoriais.

A diretora-geral do Hospi-
tal Santa Isabel, Adriana Lobão, 
destacou: “São diversos progra-
mas voltados para melhorar o 
atendimento à população, seja 
em termos de consultas ou de 
cirurgias, além do investimen-
to feito em equipamentos para 
o hospital. Quem ganha é o ci-
dadão pessoense”.

Uma vistoria técnica envol-
vendo a Prefeitura de Campi-
na Grande, a empresa Medow 
Entretenimento e Cultura e ór-
gãos de segurança aconteceu 
na manhã de ontem, no Par-
que do Povo, principal arena 
do Maior São João do Mundo. 
A inspeção, liderada pelo se-
cretário-chefe do Gabinete do 
Prefeito, Gilbran Asfora, coor-
denador-geral do MSJM 2022, 
cumpriu mais uma etapa no 
processo preliminar de orga-
nização da festa, cujo início 
está programado para o pró-
ximo dia 10 de junho. 

Gilbran Asfora avaliou po-
sitivamente a vistoria, des-
tacando que os trabalhos se-
guem no ritmo esperado. Ele 
ressaltou, inclusive, que algu-
mas novidades serão concre-
tizadas, a exemplo da ilumi-
nação em Led. Para tanto, os 
modernos refletores passam 
por processo de implantação 
no Parque do Povo e até mes-
mo alguns testes iniciais já es-
tão sendo efetivados.

Segundo Gilbran Asfora, 
as mudanças em relação às 
edições anteriores também 
têm sido alvo de reuniões e 
de vistorias que envolvem a 
participação da Prefeitura de 
Campina Grande, segurança 
pública e empresa organiza-
dora do evento. 

O secretário assegurou 
que todos os esforços têm sido 
intensificados para que an-
tes da data da abertura esteja 
tudo concluído. Lembrou que 
a meta não é apenas entregar o 
Parque do Povo pronto para a 
festa, mas envolver também os 
demais setores e instituições 
locais no clima junino, daí o 
próprio apelo e incentivo por 
parte do Município para que 
os diversos segmentos sociais 
colaborem com a decoração ju-
nina e outras ações voltadas 
aos festejos juninos.

Por sua vez, o empresário 

Jomário Souto, diretor da em-
presa Medow, garantiu que o 
serviço de montagem da festa 
segue no ritmo planejado e, a 
exemplo dos anos anteriores, 
haverá a entrega antecipada 
das barracas e outras estru-
turas previstas para a reali-
zação do Maior São João do 
Mundo.

Pela sua projeção, tudo fi-
cará pronto no prazo planeja-
do, destacando o empenho da 
sua equipe visando entregar 
o Parque do Povo a todos os 
forrozeiros do Brasil. “O cer-
to é que vai dar forró, no meio 
da canela”, disse o empresário 
com otimismo quanto ao su-
cesso do evento.

Além de Gilbran Asfora 
e Jomário Souto, estiveram 
acompanhando a vistoria as 
seguintes autoridades: secre-
tária de Cultura, Giseli Sam-
paio; secretária de Obras, Fer-
nanda Ribeiro; coordenador 
do programa de Iluminação, 
Renan Loureiro; coordenador 
de Turismo, Miguel Ângelo; 
coordenador de Comunica-
ção, Marcos Alfredo; vereador 
Sargento Neto e representan-
tes da Polícia Rodoviária Fe-
deral, Polícia Civil, Polícia Mi-
litar e Corpo de Bombeiros.
 
Período e atrações

Serão 30 dias de evento en-
tre 10 de junho e 10 de julho. A 
festa terá atrações como Elba 
Ramalho, Juliette, Alok, Li-
mão com Mel, Zé Vaqueiro, 
Magníficos, Gusttavo Lima, 
entre outros.

Órgãos de segurança fizeram a inspeção da estrutura que está sendo montada na principal arena da festa

Parque do Povo passa por vistoria
SãO jOãO dE CG

n 

Equipe do 
Corpo de 
Bombeiros 
participou 
da vistoria 
do Parque 
do Povo e 
acompanha 
a montagem 
da festa

n 

Objetivo da 
inspeção 
realizada 
ontem é 
garantir a 
segurança 
de toda a 
estrutura do 
Maior São João 
do Mundo 

Calendário
Maior São João do 

Mundo será de 10 de 
junho a 10 de julho

EmbElEzAmENTO E iNGlêS

CSU de Mandacaru oferece cursos gratuitos
A Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Humano 
(Sedh), por meio da Gerência 
dos Centros Sociais Urbanos, 
iniciou nesta semana as aulas 
dos cursos na área de embele-
zamento, nas especialidades 
de depilação, cortes de cabelo 
e escovas, para os quais foram 
oferecidas 60 vagas, sendo 20 
para cada uma das especiali-
dades. Também foi retomado 
o curso de Inglês, que estava 
suspenso devido à pandemia. 
Os cursos acontecem inicial-
mente no Centro Social Urba-
no (CSU) do bairro de Man-
dacaru, em João Pessoa, nos 
turnos da manhã e tarde. 

Os cursos na área de em-
belezamento são gratuitos e 
destinados às pessoas que de-
sejam se profissionalizar e in-
gressar para o mercado de tra-
balho da beleza feminina e 
masculina. Estão sendo minis-
trados nos turnos da manhã 
e tarde, de segunda a quinta-
feira, com carga horária de 60 
horas. Os participantes rece-
berão certificação. As inscri-
ções ainda podem ser reali-
zadas na secretaria do Centro 
Social Urbano de Mandacaru, 
das 9h às 16h30, de segunda 
a sexta-feira. Os interessados 
deverão apresentar documen-
tação pessoal.

Todo material necessário 
às aulas será fornecido pela 

Sedh, possibilitando assim 
que a população menos fa-
vorecida possa participar de 
uma formação profissional, 
e posteriormente ingresse no 
mercado de trabalho.    

Para o gerente Operacional 
dos Centros Sociais Urbanos 
(CSUs), Jamil Richene, a rea-
lização desses cursos é muito 
importante para a comunida-
de na perspectiva de propor-
cionar a esse público maior 
capacitação, tornando a pes-
soa um profissional na área 
de embelezamento. “Através 
do curso, buscamos capacitar 
esse usuário a exercer a fun-
ção de cabeleireiro, de depi-
lador, trazendo mais possibi-
lidades de enriquecimento ao 
seu currículo e gerar oportu-
nidade de ser um melhor pro-
fissional, possibilitando bus-
car o mercado de trabalho de 
forma mais eficiente e com a 
devida qualificação na área; e 

brevemente ingressar na área 
de trabalho, gerando renda a 
ela ou ele e demais integran-
tes da família”, comentou.

A professora de embele-
zamento Mauricélia Ferreira 
de Lima falou da satisfação 
com o início da formação de 
nova turma: “Estamos agra-
decidas pela retomada dos 
cursos e poder voltar nossas 
atividades; e a expectativa do 
curso é trazer mais emprego, 
capacitar ainda mais os pro-
fissionais de salão de beleza, 
da área de embelezamento, 
uma área vasta, que propi-
cia muitas oportunidades 
aos profissionais. Nosso ob-
jetivo é transformar profis-

sionais, lançar no mercado, 
e ver nosso trabalho ter con-
tinuidade”.

 Saionara Morais da Silva, 
profissional há dois anos na 
área de bronzeamento arti-
ficial, destacou a importân-
cia do curso para ela. “Que-
ro agregar novos serviços e 
crescer profissionalmente, 
trazer novidades para meu 
espaço de bronze, que é a 
depilação, uma coisa que tá 
crescendo e quero colocar 
essa novidade para minhas 
clientes. Muitas delas procu-
ravam por esse serviço, de-
cidi então procurar, encon-
trei aqui e assegurei minha 
vaga”, comemorou. 

a Curso de  
Embelezamento 
Corte de Cabelo e Escova – 
20 vagas no turno da manhã
Corte de Cabelo e Escova – 
20 vagas no turno da tarde
Depilação – 20 vagas no 
turno da manhã
 
Local de realização:
Centro Social Urbano – CSU  
Endereço: Rua Professora 
Maria Ester Bezerra Mes-
quita, S/N – Mandacaru 
– próximo ao terminal do 
ônibus no Bairro dos Ipês 
 
Informações: 
3218-7811 e 3133-4068

SERVIÇO

Os cursos na área de embelezamento são oferecidos nos turnos da manhã, tarde e noite

Foto: Alberto Machado/Secom-PB

Inscrições
CSU funciona das 

9h às 16h30, 
de segunda 
a sexta-feira

Foto: Codecom/PMCG



Tonho assassinou comerciante, voltou para casa, matou a própria esposa e, depois, atirou contra a cabeça

Homem se suicida após homicídios
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A suspeita de uma traição 
conjugal pode ter sido a princi-
pal causa de Antônio Alexan-
dre do Nascimento, o “Tonho 
da Prancha”, 61 anos, a matar o 
comerciante Jordânio Florên-
cio de Sousa (conhecido como 
Alvin), 57 anos, e sua própria 
esposa, Maria José dos Santos 
Nascimento (Dona Zinha), de 
59 anos, e depois praticar o 
suicídio. O caso está sendo in-
vestigado pelo Núcleo de Ho-
micídios de Santa Rita.

A tragédia aconteceu por 
volta das 7h de ontem, no 
bairro Alto das Populares, 
em Santa Rita. Segundo le-
vantamento feito pela polí-
cia, inicialmente “Tonho da 
Prancha” foi até o estabeleci-
mento comercial de “Alvin”, 
na Rua São Paulo, houve uma 
discussão e ele atirou contra 
o comerciante que teve mor-
te imediata. Em seguida vol-
tou para casa, matou a espo-
sa e depois atirou contra a 
própria cabeça.

O delegado Aldrovilli Gri-

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Fotos: Redes Sociais

si esteve no local e recebeu de 
parentes do casal uma carta 
escrita por “Tonho da Pran-
cha” onde constava a descon-
fiança dele em relação a uma 
possível traição de sua espo-
sa com o comerciante “Alvin”. 
A família da mulher não acre-

dita por hipótese alguma nas 
desconfianças do marido de 
“Dona Zinha”.

O casal residia há cerca 
de 100 metros da casa de “Al-
vin”. O comerciante, que era 
proprietário de um açougue 
e “Tonho da Prancha” eram 

bastante amigos e se conhe-
ciam há vários anos, inclusi-
ve frequentava o bar do autor 
dos disparos que causaram 
três mortes. “Toda segunda-
feira, pela manhã, a gente jo-
gava uma pelada, disse o ex-
jogador Raminho, irmão da 

mulher assassinada. Segun-
do ele, o cunhada estava so-
frendo de depressão.

O major Lima, comandan-
te do 7º BPM, com sede em 
Santa Rita estava no local da 
morte do comerciante quando 
soube do outro crime. “Como 

Tonho era dono de um bar, 
sempre passava pelo local 
para orientá-lo sobre a segu-
rança”, disse o major. Equipe 
do Samu foi aos locais, mas 
apenas para constatar os óbi-
tos. Os corpos foram levados 
para o Numol.

“Alvin” estava no açougue quando foi surpreendido por “Tonho”, que, depois de matar o amigo, atirou contra “Zinha” e se matou

Passional
“Tonho da Prancha” 
suspeitava que sua 

mulher o estava traindo 
com “Alvin” e resolveu 

assassinar os dois e, 
depois, se matar. Ele 
deixou uma carta. O 

casal tinha três filhos

afogamento

Corpo de estudante é localizado a 
cerca de 5 km de onde desapareceu

Equipes do Corpo de 
Bombeiros localizaram na 
manhã de ontem o corpo do 
estudante Wilton Ricardo Jus-
tino Soares, de 22 anos, que 
estava desaparecido desde 
o último domingo (1), quan-
do se afogou no estuário do 
Rio Miriri, que desemboca no 
mar, em Lucena, Litoral Nor-
te do Estado. 

Segundo o major Antônio, 
o corpo, que já está no Numol, 
em João Pessoa, foi encontra-
do às margens do Rio Borbore-
ma, a cerca de cinco quilôme-
tros do local onde aconteceu o 
afogamento.

No domingo, Will Ribeiro 
estava com outros cinco ami-
gos no Rio Miriri quando o 
grupo foi puxado pela cor-
renteza em direção ao mar. 
Quatro pessoas conseguiram 
sair da água e outra foi salva 
por um oficial da Polícia Mili-
tar que estava veraneando na 
Praia de Lucena e uma quinta 

vítima foi socorrida pelo heli-
cóptero Acauã para o Hospital 
de Emergência e Trauma de 
João Pessoa. Desde que tomou 
conhecimento do afogamento 
equipes do Corpo de Bombei-
ros foram para o local e usa-
ram diversos equipamentos, 
entre eles jet-skis, quadrículos, 

drones, inclusive o Acauã, no 
entanto, devido ao mau tem-
po houve dificuldades para lo-
calizar o corpo do estudante. 

Will era aluno do curso de 
Bioquímica em uma faculda-
de da rede privada de João 
Pessoa, e estava próximo de 
concluir a graduação.

contra o tráfico

Polícia incinera mais de 200 quilos 
de drogas apreendidos no Brejo

Forças integradas de se-
gurança pública da região 
do Brejo paraibano (PC/PM/
BM) promoveram a incine-
ração de drogas, na tarde de 
segunda-feira (2), em Guara-
bira. Um forte esquema de 
segurança foi montado para 
transportar os 220 quilos de 
entorpecentes (maconha, ha-
xixe, cocaína, crack, ecstasy).

De acordo com o delega-
do Luciano Soares, superin-
tendente regional da Polícia 
Civil, na região do Brejo pa-
raibano, as drogas incinera-
das numa olaria da cidade 
de Guarabira haviam sido 
apreendidas durante opera-
ções de repressão ao tráfico 
de drogas e associação ao trá-
fico realizadas pelos órgãos 

de segurança pública naque-
la região.

Luciano Soares disse ain-
da que os entorpecentes fo-
ram apreendidos pelas Po-
lícias Militar e Civil nos 
últimos anos, somente na ci-
dade de Guarabira, represen-

tando na prisão de 45 pessoas.
A incineração foi acompa-

nhada por representantes do 
Poder Judiciário, Ministério 
Público, Vigilância Sanitária 
de Guarabira, Núcleo de Cri-
minalística, Polícia Civil, Polí-
cia Militar e Bombeiros.

A droga foi incinerada numa olaria na cidade de Guarabira

Wilton Soares estava desaparecido desde o último domingo
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em patos

Adolescente confessa ter matado 
vigilante como forma de vingança

Policiais da Delegacia de 
Homicídios e Entorpecentes 
de Patos, no Sertão da Paraí-
ba, apreenderam nessa se-
gunda-feira (2) o adolescente 
J.G.S, 16 anos, que confessou 
ter matado o vigilante Val-
dir Alves da Costa, 43 anos.  
O homicídio aconteceu na 
madrugada de domingo (1), 
quando a vítima fazia segu-
rança em um bar que reali-
zava evento festivo no bairro 
Mutirão, Zona Sul da cidade.

De acordo com o delega-
do seccional Paulo Ênio Ra-
belo, o adolescente disse que 
matou o segurança porque 
este havia lhe dado um tapa 
no rosto. “Ele alegou que ti-
nha levado um tapa na cara 
por parte do segurança e, por 
isso, armou-se com um re-
vólver, aguardou a saída da 
vítima de seu local de traba-

lho e disparou diversas ve-
zes contra o segurança”, dis-
se o delegado. Paulo Ênio 
acrescentou que J.G.S. ati-
rou nas costas do vigilante e 
quando a vítima caiu ao solo, 
ele efetuou outros disparos, 
inclusive na cabeça.

Conforme o delegado da 
DHE de Patos, o adolescen-
te declarou que se desfez da 
arma de fogo após o ocor-
rido. Ele foi apresentado ao 
Ministério Público e ao juiz 
da Vara da Criança e do Ado-
lescente, no Fórum Miguel 
Sátyro, sendo que a Polícia 
Civil representou por sua in-
ternação provisória. 

O adolescente será en-
caminhado para o Centro 
Educacional do Adolescen-
te (CEA), na cidade de Sou-
sa, inclusive, por outra in-
ternação decretada desde o 
ano passado por ter cometi-
do outros crimes desta mes-
ma natureza.

ousadia

Homem é preso tentando vender 
moto furtada do pátio do Detran

A Polícia Civil da Paraí-
ba prendeu nessa segunda-
feira (2), um homem suspeito 
de tentar vender uma moto 
que havia sido furtada do pá-
tio do Detran, em Campina 
Grande. A prisão foi realiza-
da por policiais da 1a Delega-
cia Distrital da cidade.

De acordo com as investi-
gações, a moto foi furtada no 
dia 27 de outubro do ano pas-
sado. O suspeito estava ofere-
cendo o veículo em uma rede 
social da internet, por um 
preço bem abaixo do pratica-
do no mercado.

Os policiais identificaram 
o homem e localizaram o seu 
endereço, no município de 
Pocinhos. Ele foi preso e con-
duzido à Delegacia de Rou-

bos e Furtos (DRF) de Cam-
pina Grande, para os devidos 
procedimentos. A moto foi 
apreendida.

Flagrante
A polícia está analisando 

imagens de câmera de segu-
rança para identificar um ca-
sal que invadiu a agência dos 
Correios, em Sapé para prati-
car um assalto. A mulher está 
mais visível na imagem.

No local estavam ape-
nas os funcionários e poucos 
clientes. O casal usava más-
caras, mas segundo a polí-
cia a mulher entra primeiro 
na agência se passando por 
cliente e, com uma arma em 
punho se dirige até um aten-
dente.

Lusângela Azevêdo 
lusangela013@gmail.com

Valdir, morto com vários tiros

Venda da moto foi anunciada

Ela anuncia o assalto en-
quanto seu companheiro im-
pede que os clientes deixem 
o local. Os funcionários são 
obrigados a reunir os valores 
para entregar aos assaltantes. 
Equipes da Polícia Militar es-
tão em diligências.

Foto: Ascom/PCPB
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Turismo da Paraíba será 
apresentado de amanhã até 
sábado (7), no Espaço Cul-
tural José Lins do Rêgo, em 
João Pessoa, durante a Expo 
Turismo Paraíba. O evento é 
promovido pelo Sebrae-PB e 
reforça as ações para retoma-
da das atividades do turismo 
nacional, que vão além da di-
vulgação de roteiros. Os vi-
sitantes poderão participar 
de 18 palestras sobre produ-
tos, destinos, rotas e roteiros 
e ainda de rodadas de nego-
ciações. O Governo do Esta-
do estará presente por meio 
da PBTur - Empresa Paraiba-
na de Turismo, que terá um 
estande próprio.

Conforme a presidente 
da PBTur, Ruth Avelino, des-
ta vez o estande da estatal 
deverá ser ocupado por re-
presentantes de instituições 
como Abrasel (Bares e Res-
taurantes), ABIH (Hotelaria), 
Abrajet (imprensa) e de sin-
dicatos, cooperativas e asso-
ciações de profissionais que 
atuam nesse mercado e que 

Espaço Cultural recebe, a partir de amanhã, primeiro grande evento turístico do Estado no cenário pós-pandemia

Estado retoma atividades no setor
Expo Turismo paraíba

terão a oportunidade de di-
vulgar seus produtos e fazer 
networking. “Como os mu-
nicípios que ocupam nosso 
estande nas feiras nacionais 
terão seus próprios espaços, 
decidimos abrir esse espaço 
para essas entidades pode-
rem interagir com o público 
de uma forma direta”, pon-
tuou a executiva.

O Expo Turismo Paraíba 
será o primeiro grande even-
to do setor na Paraíba - e um 
dos primeiros do Brasil - a ser 
realizado em um novo cená-
rio após o período mais seve-
ro da pandemia da Covid-19. 
O avanço da campanha de 

vacinação - a Paraíba sem-
pre esteve no top 5 dos esta-
dos que mais vacinaram a sua 
população - e a queda no nú-
mero de casos de internações 
e óbitos permitem que o even-
to seja promovido de uma for-
ma segura.

Para Ruth Avelino, esse 
é um momento estratégico 
para todos os destinos turísti-
cos, porque mostra uma nova 
realidade, onde as pessoas 
que passaram tanto tempo 
privadas de viajar estão pro-
curando novos destinos, no-

vos roteiros, novas experiên-
cias, e a Paraíba, segundo ela, 
têm um imenso potencial a 
oferecer para todos os públi-
cos. “Tenho certeza de que te-
remos um dos melhores even-
tos já realizados aqui, pelas 
palestras, debates e, princi-

palmente, pela interação de 
todos os municípios que esta-
rão presentes. Sem falar que 
será uma ótima oportunida-
de de apresentar a Paraíba 
para os paraibanos, amplian-
do a possibilidade das via-
gens internas”.

Empreender PB inscreve comerciantes em Campina
maior são joão do mundo

O Governo do Estado, 
por meio do Programa Em-
preender PB, realizou on-
tem, no auditório da Fe-
deração das Indústrias do 
Estado da Paraíba (Fiep), em 
Campina Grande, as inscri-
ções para concessão de cré-
ditos para comerciantes que 
irão participar dos festejos 
juninos da Rainha da Bor-
borema. 

A ação tem como objeti-
vo minimizar as dificulda-
des enfrentadas pelo seg-
mento durante os dois anos 
de pandemia da Covid-19. 
Com os créditos liberados 
pelo Empreender PB, os co-
merciantes poderão trans-
formar e multiplicar esses 
recursos, com aquisição de 
equipamentos e materiais 
para incrementar os negó-
cios para os festejos juninos, 
bem como se manter duran-
te o ano.

De acordo com o secretá-
rio executivo de Empreen-
dedorismo, Fabrício Feitosa, 
o Maior São João do Mundo 
impacta não só a economia 
de Campina Grande, mas 
também todo o Estado da 
Paraíba. “É com essa deter-
minação do governador João 
Azevêdo que a gente chega 
a mais um atendimento para 
os comerciantes do maior 
São João do Mundo. Espera-

O consumidor que vai 
presentear as mães com per-
fume (importado ou nacio-
nal) neste domingo (8), pre-
cisa conferir a pesquisa de 
preços do produto realiza-
da pela Secretaria Municipal 
de Proteção e Defesa do Con-
sumidor, que constatou uma 
diferença de até R$ 286,10 no 
I’Adore Dior 100ml, com pre-
ços oscilando entre R$ 798,90 
(Bella France – Manaíra Sho-
pping) e R$ 1.085,00 (Lyon Im-
portados – Shopping Sebrae), 
variação de 35,81%.

Já a maior variação ficou 

com o perfume Dance Moon 
Light Shakira 80ml, 77,69%, 
com preços entre R$ 89,99 
(Rayssa Import’s – Manaí-
ra) e R$ 159,90 (Renner – Sho-
pping Manaíra), diferença de 
R$ 69,91. A pesquisa do Pro-
con-JP foi realizada no últi-
mo dia 2 de maio e levantou 
preços de 97 itens coletados 
em 12 estabelecimentos da 
capital. O secretário Rougger 
Guerra aconselha ao consu-
midor que pretende presen-
tear as mães com esse tipo 
de produto para consultar a 
pesquisa do Procon-JP. “Con-

siderando as grandes dife-
renças nos preços desses ar-
tigos para uma mesma marca 
e quantidade, oriento que o 
consumidor confira nosso le-
vantamento de preços para 
economizar no presente no 
Dia das Mães”.

Diferenças significativas
O levantamento constatou 

que as maiores diferenças fo-
ram encontradas nos perfu-
mes Miss Dior Dior 100ml, 
R$ 279,90, com preços entre 
R$ 659,00 (Lyon Importados – 
Shopping Sebrae) e R$ 938,90 

(Bella France – Manaíra Sho-
pping), variação de 42,47%; 
no DKNY Be Delicious 50ml, 
R$ 240,00, com preços entre 
R$ 399,90 (Renner – Manaíra 
Shopping) e R$ 639,90 (Bella 
France – Manaíra Shopping), 
variação de 60,02%.

Outras diferenças signifi-
cativas foram registradas nos 
perfumes Yves Saint Laurent 
100ml, R$ 220,00, com pre-
ços oscilando entre R$ 479,90 
(Riachuelo – Shopping Tam-
biá) e R$ 699,90 (Bella France 
– Shopping Manaíra), varia-
ção de 45,84%; e no Miss Dior 

Rose N’Roses Dior 100ml, R$ 
219,90, com preços entre R$ 
679,00 (Lyon Importados – 
Shopping Sebrae) e R$ 898,90 
(Bella France – Shopping Ma-
naíra), variação de 32,39%.

A pesquisa do Procon-JP 
visitou os seguintes estabe-
lecimentos: Riachuelo, Tio Pa-
tinhas e Di Rosy (Shopping 
Tambiá); Favor Imports, Bel-
la France, C & A, Renner, O 
Boticário e Natura (Shopping 
Manaíra); Garinna Shopmix 
(Tambaú); Raissa Importados 
(Manaíra); e Lyon Importados 
(Shopping Sebrae).

PBTur
Governo do Estado 

estará presente com 
estande próprio

n 

O avanço 
da 
vacinação e 
a queda no 
número de 
internações 
e óbitos 
permitem 
que a 
realização 
do evento 
seja segura

Promovido pelo Sebrae-PB, o evento acontece no Espaço Cultural José Lins do Rego, de amanhã até sábado

Foto: Marcus Antonio

Atendimento aos empreendedores ocorreu no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba

Foto: Secom-PB

mos que o Empreender PB 
possa ajuda-los a desenvol-
ver as suas atividades, prin-
cipalmente nesse momento 
de retorno de um momento 
de dificuldade e que agora 
podem ser beneficiadas pelo 
crédito”, ressaltou.

Luciene Cavalcanti, pre-
sidente da Associação dos 
Comerciantes do São João de 
Campina Grande, destacou 

a importância e agradeceu 
ao Governo do Estado pelo 
atendimento aos comercian-
tes do Parque do Povo. “Já é 
a segunda vez que a gente 
recebe com muita gratidão 
e alegria a equipe do Em-
preender Paraíba aqui na 
cidade de Campina Gran-
de para trazer o alento que a 
gente precisa. Em 2019, após 
um incêndio no local, foi pre-

ciso muito esforço para a re-
construção. O Empreender 
veio e atendeu os comercian-
tes atingidos pelo incêndio 
e também os demais que fa-
zem parte do São João. Ago-
ra em 2022, outro desafio foi 
a retomada após a pande-
mia. Foram dois anos sem 
o São João, os comerciantes 
sem poder investir nos seus 
negócios. Afinal, o setor de 

eventos foi o primeiro a pa-
rar e os últimos a voltar. As-
sim, percebemos a impor-
tância de um crédito desse 
para que a gente possa co-
locar o negócio. Então esse 
apoio do Empreender é mui-
to bem-vindo, porque o São 
João não é apenas uma fes-
ta, é um evento que gera em-
prego e renda para diver-
sas categorias profissionais, 
movimenta a economia da 
cidade e leva a nossa cultu-
ra ao mundo.”

Morgana Kelly, uma das 
comerciantes atendidas, tra-
balha com vendas de lanches 
no São João de Campina há 
sete anos e terá possibilidade 
de voltar ao Parque do Povo 
este ano, graças ao crédito 
do Empreender PB. Após o 
incêndio em 2019 e com a 
pandemia, a empreendedo-
ra precisou se ausentar das 
festividades juninas por um 
período. 

“No incêndio eu perdi 
tudo e precisei alugar os ma-
teriais para voltar a traba-
lhar. Agora com esse recur-
so do Governo, através do 
Empreender, eu vou final-
mente comprar meus mate-
riais para retornar. A renda 
no São João nos ajuda muito 
para vendermos nossos pro-
dutos e viver dessa renda o 
mês inteiro”, comemorou. 

Osias Matias também 
foi um dos empreendedo-
res atendidos e trabalha des-
de 2015 no Parque do Povo 
comercializando bebidas 
na área de show. O comer-
ciante destacou a sua alta ex-
pectativa com o crédito do 
Empreender para o retor-
no das festividades juninas. 
“Os dois anos de pandemia 
infelizmente devastaram 
muita gente, muito comér-
cio, principalmente na área 
de eventos. Estamos otimis-
tas com o retorno e o crédi-
to do Empreender veio na 
hora certa. Agradeço ao Go-
verno do Estado e a governa-
dor João Azevêdo por ele en-
trar dessa forma no São João, 
investindo nos pequenos co-
merciantes. Isso sim é uma 
verdadeira ação que funcio-
na beneficiando várias pes-
soas”, ressaltou. 

Geração de renda
O Programa Empreen-

der PB tem como prioridade 
a concessão de crédito pro-
dutivo orientado com o obje-
tivo de incentivar a geração 
de ocupação e renda entre 
os empreendedores parai-
banos, bem como apoiar e 
fortalecer a economia, o mi-
croempreendedor indivi-
dual, o microempresário e os 
pequenos empreendedores.

Procon alerta consumidores sobre diferença de preços
pEsquisa dE pErfumEs

Confira a pesquisa 
completa nos sites da 

Prefeitura de João Pessoa 
– www.joaopessoa.pb.gov.

br e do Procon-JP www.
proconjp.pb.gov.br
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Amanhã, em João Pessoa, Usina Energisa abrirá exposição individual 
póstuma do fotógrafo paraibano Roberto Coura

Uma feira de imagens

Ar
te

s 
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su
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s

Noventa fotografias 
produzidas em 
2007 integram a 
exposição – inédi-

ta na cidade de João Pessoa – 
em homenagem póstuma ao 
fotógrafo paraibano Rober-
to Coura (1954-2021): Cores da 
Feira, cujo vernissage aconte-
cerá amanhã, a partir das 19h, 
na Usina Energisa, com o in-
tuito de comemorar o Mês do 
Artista Visual.

A individual, que tem 
curadoria do artista e crítico 
Dyógenes Chaves, é uma rea-
lização da Secretaria Especial 
da Cultura/Ministério do Tu-
rismo (pela Lei Rouanet), com 
patrocínio da Energisa Paraí-
ba, vai permanecer aberta à 
visitação do público, sempre 
de terça-feira a sábado, das 
13h às 18h, até o próximo dia 
5 de junho.

“Ele deixou um trabalho 
muito consistente, tanto do 
ponto de vista antropológico 
como da plasticidade”, disse 
Pedro Coura, referindo-se ao 
legado do pai. “Fiquei muito 
feliz e muito gratificado com 
o convite de Dyógenes Chaves 
para a realização dessa expo-
sição. Meu pai havia deixado 
com Dyógenes todo o material 
dessa individual já pronto, in-
cluindo a seleção das fotogra-
fias, para que acontecesse em 
João Pessoa. No entanto, veio 
a pandemia, esse projeto não 
pode acontecer e meu pai ter-
minou falecendo em agosto 
do ano passado. Esse foi o úl-
timo trabalho produzido por 
ele, que ainda chegou a expor 
na cidade de Campina Gran-
de. Vai ser a mesma exposi-
ção realizada em Campina, 
sendo a única diferença a in-
serção, entre as imagens, por 
Dyógenes, de textos do livro 
que meu pai lançou sobre essa 
feira. Como curador, a ideia 

dele é convidar, toda semana, 
artistas visuais para ter um 
momento de conversa sobre 
a mostra e o trabalho do meu 
pai”, acrescentou Pedro.

Quem visitar a mostra in-
dividual terá a oportunida-
de de ver registros diversos, 
a exemplo de feirantes, dos 
frequentadores do local, os 
produtos à venda, transpor-
tadores de mercadorias, além 
da arquitetura do ambiente. 
“Essa exposição é uma revisi-
tação, um resgate da Feira de 
Campina Grande, que meu 
pai já havia fotografado, só 
que em preto e branco, em 
1978. É um trabalho que se ca-
racteriza principalmente pela 
questão antropológica, mas 
também pela plasticidade”, ex-
plicou Pedro Coura.

Essas características pre-
sentes no foco de Roberto 
Coura podem no livro A Fei-
ra de Campina Grande 1978 e 
Cores da Feira 2014, publicação 
conjunta comemorativa dos 
150 Anos de Campina Gran-
de, através da Prefeitura Mu-
nicipal e Seplan, realizada em 
2014. “Essa obra é em dois vo-
lumes, que mostram a trans-
formação sofrida não apenas 
pela Feira, com o passar do 
tempo, mas também na lin-
guagem do meu pai como fo-
tógrafo. Ele falava que a ques-

tão da cor fazia uma diferença 
enorme, por achar que a cor 
o levava a uma preocupação 
maior com a plasticidade da 
imagem. A capa de cada volu-
me sobre a Feira de Campina 
Grande é ilustrada com foto 
de catadoras de feijão. Quando 
ele fez a exposição em Campi-
na Grande, as filhas da catado-
ra de feijão retratada nos anos 
1970 procuraram meu pai para 
falar sobre a alegria e a satis-
fação de verem a imagem da 
mãe no livro”, explicou o filho 
do fotógrafo.

Tal pai, tal filho
Empresário no setor do 

comércio, Pedro Coura disse 
que também trabalha fotogra-
fando alimentos para restau-
rantes divulgarem no Ins-
tagram. Ele admitiu que foi 
influenciado pelo pai a gos-
tar dessa arte. “Além de gostar 
muito, ele me ensinou, pois 
desde criança eu o acompa-
nhava no estúdio, como assis-
tente, e no laboratório, quan-
do as fotos eram analógicas. 
Quando surgiu a fotografia 
digital, fui eu que o ensinei a 
trabalhar com o Photoshop. 
Ele era um fotógrafo perfec-
cionista e detalhista. No pro-
cesso de edição, se percebes-
se que algo o incomodava na 
foto, se não conseguisse re-
solver no Photoshop, volta-
va ao local para fazer outra 
foto. Quando fizemos o últi-
mo trabalho juntos moráva-
mos em João Pessoa, que foi o 
livro Escritos e Poemas, lança-
do em 2012, em homenagem 
a minha avó, Maria do Carmo 
Barbosa Coura, reunindo tex-
tos poéticos dela e principal-
mente imagens do pôr do sol 
do acervo dele. Depois, ele foi 
morar em Campina Grande”, 
afirmou o filho.

No texto de apresentação 
da exposição que assina para 
a individual, Dyógenes Cha-
ves registra que “a realização 

da mostra Cores da Feira era 
um desejo dele verbalizado 
num encontro na Usina Ener-
gisa, em fevereiro de 2020. 
Imediatamente agendamos a 
exposição para outubro, com 
o objetivo de homenagear sua 
cidade, Campina Grande, em 
seu aniversário. Mas as restri-
ções impostas pela Covid-19 
nos fez adiar o projeto”, jus-
tificou ele. “A mostra agora, 
além de homenagem a Cam-
pina Grande, é toda dedica-
da à memória e à produção de 
cinco décadas desse genial fo-
tógrafo Roberto Coura. Além 
de tudo, para nós, seus ami-
gos e admiradores, este ato 
se reveste de muito carinho e 
saudades”, complementou o 
Chaves no texto.

Na apresentação, o cura-
dor continuou: “Roberto Cou-
ra surgiu para a arte da foto-
grafia em torno dos 20 anos. 
E essa era a média de idade 
dos artistas que se aventura-
vam nos salões de arte, tão 
em voga entre os anos 1970 
e 80 pelo país afora. Simples. 
Coura, ainda muito jovem, já 
se debruçava exaustivamente 
no estudo da técnica fotográfi-
ca, já vislumbrava uma produ-
ção madura, de ‘gente grande’, 
notadamente na opção pelo 
registro documental e apai-
xonado acerca da cultura po-
pular e da geografia humana 
de sua cidade natal, Campina 
Grande. Eram ‘relatos imagé-
ticos, remetendo à fotografia 
socioantropológica’, como ele 
mesmo afirma. E vem desse 
seu período ‘dos vinte e pou-
cos anos’ os ensaios fotográ-
ficos, hoje reconhecidos como 
seminais para a compreensão 
da recente história da fotogra-
fia paraibana: O Bairro da Ca-
choeira (1977), A Feira de Campi-
na Grande (1978), Os Carnavais 
de Rua (1979-1980) e As Festas 
Populares de Rua (1980-1981)", 
escreveu, entre outros trechos 
do texto, Dyógenes Chaves.

Com imagens 
de feirantes, 
frequentadores, 
produtos, 
transportadores 
de mercadorias, 
além da 
arquitetura do 
ambiente, mostra 
é uma volta à 
Feira de Campina 
Grande, que 
Roberto Coura já 
havia fotografado 
em preto e branco, 
em 1978

Fotos: Roberto Coura/Divulgação

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Inédita na capital 
paraibana, mostra 
é uma homenagem 
à ‘Rainha da 
Borborema’, toda 
dedicada à memória 
e à produção de cinco 
décadas de Roberto 
Coura (ao lado)
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Colunista colaboradora

Janelas da História Fundação Casa de José Américo

“A certeza da finitude nos leva a 
divagações.”

(Adhailton Lacet Porto)

Estava eu entre distraída e atenta, sentada na 
cadeira de balanço (herança da minha mãe) na 
varanda da minha casa, no Miramar, em João 
Pessoa, meu costumeiro posto de observação – 
de onde vejo passar todos que transitam pela 
minha rua, sejam eles, pessoas, animais, carros, 
cavalos. carroças, motocicletas, patinetes, patins, 
bicicletas, pedestres, procissões, etc. – quando 
vejo um automóvel estacionar rente à minha 
calçada. Um homem desconhecido saltou do 
carro e acenou para que eu fosse até o portão. 
Fui até lá e logo em seguida, vi descer do mesmo 
automóvel um elegante senhor, bem escanhoado, 
até então desconhecido para mim.

Tratava-se de Adhailton Lacet Porto, 
paraibano de João Pessoa, mais precisamente, 
do Varadouro, bairro onde viveu por 21 anos, 
cujos textos acompanho semanalmente pelo 
Jornal A União e que, naquele dia, vinha me 
trazer o seu livro Os Ditos do Quiçá (2022) 
cuidadosamente editado pela Editora Arribaçã 
(Cajazeiras-PB), e que ainda estou a ler, com 
mucho gusto.

A Paraíba é assim: autônoma, independente. 
Não só de autores vive ela, mas também está 
cheia de boas editoras, como a Arribaçã de 
Linaldo Guedes e Lenilson Oliveira, e a Escaleras 
(que fechou suas portas recentemente), de 
Débora Gil Panteleão, só para citar duas, mas há 
outras igualmente boas como a Ideia, a Editora 
A União, a Eduepb e a Editora da UFPB, só para 
citar algumas.

Trata-se da segunda edição de um livro de 
crônicas (89, ao todo), enfocando assuntos 
variados, como é característico dos livros de 
crônicas. As orelhas do livro são assinadas 
pelo poeta e editor Linaldo Guedes, a 
apresentação foi feita pelo escritor, músico, 
jornalista e magistrado Hermance Guedes 
Pereira e encerrando o volume, há uma nota 
biográfica sobre o autor. O livro é salpicado de 
referências e citações que recriam o imaginário 
poético/sentimental do autor, como é o caso 
desta, de Manoel Bandeira que ora passo a 
transcrever:

Agora, o que pouca gente sabe é que 
Bandeira também fez um poema, não para o 
campo dos persas, mas para a nossa querida 
cidade portuária Cabedelo, em 1928. Foi no 
espojeiro de minhas leituras que me deparei 
com estes versos:

“Viagem à roda do mundo / Numa 
casquinha de noz: Estive em Cabedelo / O 
macaco me ofereceu cocos. / Ó maninha, ó 
maninha / Tu não estavas comigo!...Estavas?”

(In Libertinagem) (Sobre Pasárgada e 
Cabedelo,Adhahilton Lecet Porto, in Os ditos do 
Quiçá, p.189).

Vitória 
  Lima

‘Os ditos do 
quiçá’

Professora e poetisa
vitorialr@gmail.com

Uma síntese de ‘A Terra’

Difícil sintetizar o que 
comporta construção enci-
clopédica. Fácil alongar o 
que pede meia lauda. Com-
preensão e interpretação de 
texto exigem bom entendi-
mento de suas ideias. Por-
tanto, ser conciso e preci-
so ante A Terra, composição 
prodigiosa de Euclides da 
Cunha, é missão áspera. 
Grande desafio e ousadia é 
deslindar os enredamentos 
dessa escrita singular. To-
davia, este espaço reserva-
do à Fundação Casa de José 
Américo, busca cumprir in-
cumbência literária.

A introdução da obra Os 
Sertões, se apresenta conden-
sada, complexa e atraente. 
Polissêmica, sopesando 
valores, agrega atrativos: 
liberdade, coragem, duali-
dade. Desperta, ainda, a im-
portância da consciência do 
homem, incluída a natureza. 
Em linguagem literária, in-
suspeita, Euclides da Cunha 
inscreve, com precisão, geo-
grafia, botânica e expressões 
indígenas.

Decerto, o saudoso imortal 
paraibano Ariano Suassuna 
aquilatou o valor do regional-
ismo social na obra- prima de 
Euclides da Cunha, ao man-
tê-la em sua mesa de cabec-
eira, a fim de ler e reler fre-
quentemente. Formatação 
superlativa, surpreenden-
te e fascinante, fisga o lei-

tor pela genialidade laboral. 
Variações Cíclicas, seca e ar-
rojo de águas, elevação e súb-
ito abaixamento de temper-
atura, apresentam-se como 
cenários próprios aos sertões.

Discurso, denso e mági-
co, refere tormentos vege-
tais e minerais, que se antro-

pomorfizam em martírios 
humanos. Perpassa, ainda, 
criação metafórica, fantásti-
ca, ao referir-se ao soldado 
‘mumificado’: “Braços larga-
mente abertos, rosto volta-
do para os céus, para os 
sóis ardentes, para os luares 

claros, para as estrelas ful-
gurantes”...

À atenção de Euclides da 
Cunha de nada se furta: as 
reservas dos tempos chu-
vosos permitem provimen-
to aos tempos de secas. Essa 
percepção intui vaticínio: 
a estação do amor acumu-

la reservas propícias ao es-
tádio do desamor.

O ledor, médico Manuel 
Jaime Xavier, resume a in-
trodução de Os Sertões, “A 
terra escassa de chuvas se 
consorcia com a quentura 
do clima, impondo exigên-

cias à sobrevivência. Cicli-
camente tudo se toma sofri-
mento, porque os estilos se 
ligam ano a ano, testifican-
do um desastre ecológico 
de dimensões assustadoras, 
representando a seca, oca-
sião em que os reinos, vege-
tal e animal, se desfalcam de 
muitos dos seus integrantes, 
ou por morte, ou por fuga à 
procura de outras plagas”.

O professor  M i lton 
Marques Júnior exprime: 
“Monumental peça científi-
ca e literária, A Terra vai do 
relevo à climatologia, da hi-
drografia à fauna, sem es-
quecer a flora específica, 
que faz do umbuzeiro a ár-
vore sagrada do sertane-
jo, ajudando-o a minorar as 
suas dores e sua sede, nesse 
martírio secular da terra, 
que é a seca. A visão crítica 
de Euclides da Cunha, so-
bre o sertão e a miséria que 
o cerca, é a porta de entra-
da para o Regionalismo so-
cial do Modernismo”.

José Américo de Almei-
da, em superlativa ficção, 
por sua vez, retrata estes 
mesmo Sertão, misteriosos 
e belo, de Euclides.

Por tudo isso, a expecta-
tiva gestada antecipa o sa-
bor à leitura que se oferece 
adiante: O Homem e A Luta. 
Enfim, contemplando tex-
to colossal, nossa melhor 
expectativa resta supera-
da. Sigamos degustando Os 
Sertões!

Astenio Cesar Fernandes

Imagens: Arribaçã/Divulgação

Adhailton Lacet 
Porto lançou a 
segunda edição 
da sua antologia 
reunindo 89 
crônicas, enfocando 
assuntos variados

Apresentação presencial acontecerá na próxima sexta-feira, em Monteiro

TV Funesc traz “esquenta” 
do ‘De Repente na Estrada’

Cultura PoPular

A Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba (Funesc) 
exibe hoje, a partir das 19h, 
através do seu canal no You-
Tube (youtube.com/TV-
Funesc), um programa es-
pecial do ‘De Repente na 
Rede’, produzido como um 
“esquenta” para o ‘De Re-
pente na Estrada’ do mês 
de maio. Nele, o apresenta-
dor Iponax Vila Nova fará 
uma introdução dos dois 
participantes do projeto: os 
piauienses Zé Viola e Hipó-
lito Moura.

Os repentistas estarão na 
próxima sexta-feira (dia 6), às 
20h, na Praça João Pessoa, em 
Monteiro (PB), onde aconte-
cerá a quinta edição do ‘De 
Repente na Estrada’, projeto 
que vem percorrendo, pre-
sencial e mensalmente, di-
versas cidades paraibanas, 
com a finalidade de difundir 
a cultura da poesia popular 
pelo interior do estado.

Segundo Iponax, no pro-
grama de hoje será conheci-
do um pouco do trabalho de 
Zé Viola e Hipólito Moura, 
suas cantorias, desafios, ri-
mas e histórias.

O acesso ao ‘De Repente 
na Estrada’ é gratuito e será 
apresentado exclusivamente 
em formato presencial (me-
diante uso correto de másca-
ras e apresentação de passa-
porte vacinal).

A iniciativa é uma parce-
ria da Funesc com o Detran
-PB, com intuito de fortalecer 
a presença da  Fundação Es-
paço Cultural da Paraíba no 
interior do estado e retomar 
as atividades presenciais. 
Lançada em janeiro, o ‘De 
Repente na Estrada’ já pas-
sou por João Pessoa, Cam-
pina Grande (onde agregou 
a terceira edição do Festival 
Mulheres no Improviso), Ba-
naneiras e Cuité.

Após a apresentação 
deste mês, a próxima acon-
tecerá no dia 3 de junho, 
em Patos, no Alto Sertão 
paraibano, com a presença 
dos cantadores Miro Pereira 
(RN) e Jorge Macêdo (CE), 
no palco da Fundação Er-
nani Satyro (Fumes).

Próximos municípios 
que serão visitados até o fim 
do ano: Aguiar, São Bento, 
Cajazeiras, Sousa, Princesa 
Isabel e Itabaiana.

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

Funesc ‘De Repente na Rede’ terá Hipólito Moura (acima) e Zé Viola (abaixo)

Foto: Thercles Silva/Funesc

Foto: Reprodução
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Jornalista Euclides da Cunha (1866-1909), autor de ‘Os Sertões’



Quem seria tão impoluta figura? Temos 
primeiro que apresentá-lo para só depois 
irmos ao causo. Vamos lá. Embora houvesse 

se tornado um homenzarrão alto e forte como 
um búfalo, por ser filho de um tal de Geraldo e 
xará do pai nos cartórios e na pia de batismo, 
natural que quando pequenino fosse tratado no 
diminutivo. Ficou sendo o Geraldinho e por força 
do hábito dos mais próximos, cresceu Geraldinho e 
Geraldinho ficou. O apodo fixado ao nome é fácil de 
explicar. Pensem um homem sossegado. Mais que 
Geraldinho? Impossível! Foi daí que veio o apelido. 
Diziam as más línguas que puséssemos Geraldinho 
tomando conta de dois jabutis, pelo menos um deles 
iria fugir. É essa a provável causa do apelido. Pelo 
menos é o que penso. Agora o causo.

Aquele rio que nasce da confluência do 
Paraibuna e do Paraitinga é o Paraíba do Sul. 
Atravessa um pedaço do estado de São Paulo e 
desagua no norte do estado do Rio de Janeiro. Até 
a metade do século passado era um rio caudaloso 
quando não havia represas hidroelétricas que hoje 
também controlam o regime de suas águas. Muita 
gente foi falar com Deus ao tentar atravessá-lo a 
nado. Era perigoso e devorador de gente. Tornou-
se atualmente um rio tímido, estreitou o seu leito 
e hoje não põe mais medo a ninguém. Em suas 
águas, lá nos “antigamente”, não era incomum se 
fisgar dourados de mais de três quilos. Isso além 
dos mandis (o açu e o chorão), lambaris, bagres e 
também as traíras que se escondiam entre as raízes 
dos aguapés (aqui chamamos essa planta aquática 
de baronesa) que eram endêmicas em algumas das 
concavidades de seus meandros. Nesse rio, entre 
Caçapava e Taubaté, é que se deu o ocorrido. 

Geraldinho tinha a bossa de pescar, atividade 
que não exige pressa, ao contrário, requer paciência 
das mais obstinadas. Gente ansiosa, apressada, 
não nasceu para pescar. Já Geraldinho... Ia me 
esquecendo de dizer que esse nosso amigo morava 
na zona rural entre essas duas localidades citadas 
linhas atrás. Um dia pegou suas tralhas e foi para 
a barranca do Paraíba pescar seus mandis, quem 
sabe um dourado daqueles. Quem sabe? Foi 
cedinho quando o rio ainda vomitava sua neblina 
espessa dos primeiros dias de primavera. Até que, 
sem mais e nem menos, apareceu um hominho 
todo choroso dizendo que não valia a pena viver. 
Reclamou que mulher fugira com outro, que estava 
desempregado, etc., etc. Enfim, viver não tinha mais 
sentido para ele. E se atirou no rio.

Geraldinho, que era homem de boa alma e 
corajoso também (eu me esquecera de mencionar 
esses detalhes importantes), pulou atrás, pegou o 
baixinho pelo cangote e trouxe o pobre para fora do 
perigo. Eu deu uma esculhambação no infeliz.

– Que porcaria de homem é você? Tentar se 
matar por causa de mulher. Onde já se viu? Mulher, 
meu amigo, é como trem, uma vai e outra vem – e foi 
tirando sua camisa mais as botinas para secarem.

Quando ia retomar sua pescaria, não é o 
baixinho se atirou novamente naquelas águas 
mortais. Ali o rio não dava pé. Mas Geraldinho não 
queria que o baixinho morresse e mergulhou até 
que o pegou novamente pelo cachaço e o trouxe 
novamente às barrancas.

Deu uns tabefes no infeliz e todo cheio de 
autoridade, foi dizendo:

– Aqui nesse meu pedaço de rio, ninguém morre 
afogado. O senhor trate de cuidar da vida que Deus 
lhe deu. Nossas vidas só Ele pode tirar.

O baixinho derramou umas lágrimas, 
agradeceu as palavras e prometeu que não 
ia mais fazer aquilo. Então, nosso Geraldinho 
se despiu da brabeza, da coragem e voltou 
ao Geraldinho que conhecemos. Acendeu seu 
cigarrinho de palha, colocou minhoca no anzol e 
se internou naquele seu mundinho onde pressa 
era algo que não existia.

As horas foram correndo. Lá pelas tantas 
desembrulhou seu pacotinho que guardava um 
pão com sardinha e comeu aquela gororoba 
como se fosse um príncipe. Pescou uns mandis, 
algumas traíras. Já pelo meio da tarde ouviu sirene 
e percebeu dois carros de polícia chegando. Nem 
se incomodou continuou atento à vara de pesca e 
pitando seu cigarrinho. Os policiais desceram das 
viaturas e um sargento foi logo perguntando:

– O senhor está aqui faz tempo?
– Desde bem cedinho.
– Recebemos a denúncia e corremos até aqui. 

O senhor não viu aquele homem se enforcando no 
pé de ingá?

– Deus do céu. Não é que ele se matou mesmo. 
Eu vi ele subindo na árvore, mas pensei que era 
pra se secar.

Crônica 
  Em destaque

O causo de
Geraldinho Jabuti

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com
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Com estreia marcada para amanhã 
nos cinemas do país, o segundo longa-
metragem do herói místico da Marvel, 
Doutor Estranho no Multiverso da Lou-
cura, tem várias sessões de pré-estreia 
hoje, no estado da Paraíba, incluindo 
exibições em 3D. A classificação indi-
cativa é de 14 anos.

O filme marca o retorno do cineasta 
Sam Raimi na direção de um persona-
gem da Marvel. Para quem não se re-
corda, o realizador foi responsável pela 
primeira trilogia do Homem-Aranha 
pela Sony, nos anos 2000.

Na trama de Doutor Estranho no Mul-
tiverso da Loucura, o protagonista vai 
para uma jornada rumo ao desconhe-
cido. Além de receber ajuda de novos 
aliados místicos e outros já conhecidos 
do público (como a Wanda/Feiticeira 
Escarlate, interpretada pela Elizabeth 
Olsen), Doutor Estranho (vivido no-

vamente por Benedict Cumberbatch) 
atravessa as realidades alternativas in-
compreensíveis e perigosas dos diver-
sos universos para enfrentar um novo 
e misterioso adversário.

Em João Pessoa, as sessões de hoje es-
tão no Cinépolis do Manaíra Shopping: 
cópias legendadas (20h, 2oh15 na VIP, 
20h45 e 22h45), dubladas (19h, 19h45 em 
3D, 20h30, 22h10 em 3D e 22h15), além de 
sessões na sala MacroXE: 15h30 (dubla-
do), 18h30 e 21h30 (ambas legendadas). 

No Cinépolis do Mangabeira Sho-
pping: versões dubladas (19h, 19h15, 
19h30, 20h, 21h45, 22h15 e 22h30 em 3D) 
e apenas uma legendada (22h).

No Centerplex do Mag Shopping: 19h 
(dublado), 20h e 21h45 (ambas sessões 
com legendas).

Já no CineSercla do Tambiá Shopping: 
21h (dublado) e 20h30 (dublado em 3D). Na 
mesma rede, em Campina Grande (Parta-
ge Shopping): 20h30 (dublado em 3D), 21h 
(dublado) e 21h30 (legendado).

Filme do personagem místico da Marvel marca retorno do diretor Sam Raimi

‘Doutor Estranho 2’ tem 
sessões de pré-estreia

Cinema

Da Redação
Foto: Disney/Divulgação

Cumberbatch como Dr. Estranho

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

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

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

EM cartaz
ESTREIA

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.)

Foto: Divulgação

Taís Araújo como uma das protagonistas do filme ‘Medida Provisória’, em cartaz na Paraíba
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No local onde era um convento, a Escola de 
Teatro Piollin foi inaugurada em 27 de março 

de 1977, Dia Mundial do Teatro e Circo
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Um dos criadores da escola de teatro, Luiz Carlos Vasconcelos fala da invasão ao convento à consagração artística

Piollin: 45 anos de tributo à arte

Com muita inquietude e 
alguma insatisfação, nascia há 
45 anos em João Pessoa a Es-
cola Piollin. Com o desencon-
tro de ideias dos atores Luiz 
Carlos Vasconcelos e Everaldo 
Pontes com a direção do cur-
so de atuação do Teatro San-
ta Roza e a discordância com 
os rumos artísticos do gru-
po do qual eles faziam parte, 
eles decidem criar uma forma 
própria de fazer, pesquisar e 
estudar teatro na Paraíba. A 
decisão viria a transformar o 
panorama cultural do estado, 
apresentando para todo o país 
espetáculos primorosos, ato-
res de grande talento e ainda 
contribuindo com as comuni-
dades pobres atendidas pelas 
oficinas da organização sem 
fins lucrativos. Ao completar 
quatro décadas e meia de his-
tória, a sede onde funciona o 
Centro Cultural Piollin preci-
sa de ajuda para permanecer 
ativa na cidade.

“Eu era presidente da Fe-
deração Paraibana de Teatro 
Amador e dava um curso no 
Teatro Santa Roza. E, claro, 
havia alguns impedimentos, 
incômodo com a barulhada 
das crianças, com a nossa re-
beldia – eu tinha 21 anos. Co-
locava as crianças improvi-
sando como se fossem bichos 
para elas irem para cima do 
diretor. A gente queria mais 
autonomia para pesquisar e 
estudar. Era isso: uma iniciati-
va para caminharmos com as 
próprias pernas”, explica Luiz 
Carlos Vasconcelos, que já in-
tegrava o Movimento de Cul-
tura Artística (Moca), maior 
grupo de teatro da cidade da 
época, mas que não oferecia 
as chances de experimentação 
que os atores ansiavam.

Trinta mil cruzeiros. Foi o 
quanto o grupo contava para 
colocar o plano em prática. 
O valor foi obtido como prê-
mio pela montagem da peça 
O aborto (1976), Festival Re-
gional de Teatro Amador, em 
Salvador (BA). “Ao invés de 
dividir esses 30 mil com os 15 
integrantes do elenco, decidi-
mos investir em um espaço”, 
lembra Luiz Carlos, ator e di-
retor da peça de Gilberto Bas-
tos. Como logo perceberam 
que o dinheiro não seria su-
ficiente para o projeto que ti-
nham imaginado, eles resol-
vem seguir a inspiração que 
vinha de Pernambuco. Em 
Recife, o teatrólogo Marcos 

Siqueira, de quem Vasconce-
los era aluno, havia consegui-
do de Dom Helder Câmara, 
arcebispo emérito de Olin-
da e Recife, um casario anti-
go de propriedade da igreja 
para montar o Teatro Hermi-
lo Borba Filho.

Everaldo Pontes e Luiz 
Carlos Vasconcelos foram en-
tão ao encontro do arcebispo 
da Paraíba, Dom José Maria 
Pires, para propor ocupar as 
instalações abandonadas do 
Colégio Estadual do Roger, 
localizado no Convento San-
to Antônio. O religioso res-
pondeu que não poderia au-
torizar a cessão espaço, pois 
ele já estava oferecido em for-
ma de comodato ao governo 
estadual. “Nós, então, decidi-
mos entrar clandestinamen-
te. Fomos no fusca de Everal-
do olhar o mangueiral que 
tem no interior do Convento. 
Havia casais transando den-
tro dos carros… era um terri-
tório de ninguém”, descreve 
o ator e diretor de Umbuzei-
ro. Eles invadiram o local se 
apresentando como represen-
tantes da Secretaria de Cultu-
ra e que estavam autorizados 
a ocupar o lugar com uma es-
cola de arte.

Depois de uma grande 
faxina, eles inauguram a Es-
cola de Teatro Piollin em 27 
de março, no Dia Mundial do 
Teatro e Circo. A Escola Piol-
lin nasce em um contexto his-
tórico de luta da juventude e 
da classe artística paraibana 
desejosa por mais liberdade 
e menos repressão, em tem-
pos de ditadura civil-militar. 
O nome do grupo é uma ho-
menagem a Abelardo Pinto, 
mais conhecido por palhaço 
Piollin e por ser um da arte 
circense desde a Semana de 
Arte Moderna, em 1922. A pri-
meira montagem foi da peça A 
viagem de um barquinho (1978). 
Trata-se de uma adaptação do 
texto de Silvia Ortoff e percor-
reu os bairros da cidade. “Fora 
a cultura popular que sempre 
usou a rua com os folguedos 
e lapinhas, talvez tenha sido 
um dos primeiros espetáculos 
a circular pelas ruas. A gente 
fazia espetáculos pela feira, 
no Róger, Cruz das Armas, 
Lagoa…”, destaca Luiz Car-
los. Já no ano seguinte, surge 
um dos personagens mais em-
blemáticos do criador da Piol-
lin: o palhaço Xuxu. Ele tinha 
a intenção de mobilizar a co-
munidade em defesa da esco-
la recém inaugurada, uma vez 
que a população considerava 

como um local de bicha, ma-
conheiro e prostituta. O palha-
ço Xuxu conta e ouve histórias 
que passa a representar auxi-
liado sempre por adultos ou 
crianças do bairro, ganhando 
a simpatia de todos.

Ainda em seus primeiros 
anos de fundação, em julho 
de 1978, o grupo estreia o es-
petáculo Os pirralhos, estrela-
do pelas “crianças de Cajazei-
ras”: Soia Lira, Nanego Lira, 
Marcélia Cartaxo, Lincoln Ro-
lim e Eliézer Rolim, dentre ou-
tros. Com um roteiro criado 
em colaboração com os ato-
res iniciantes, a peça narra a 
história dos pirralhos que de 
um terreiro de uma fábrica 
tentavam voar mais uma vez 
para o sol, enquanto se prepa-
ram para enfrentar a repres-
são policial. “Esse espetácu-
lo é resultado dessas crianças 
que encontramos pelo inte-
rior. É quando eu conheço o 
grupo Mickey e fico encanta-
do. Nunca vi crianças tão ta-
lentosas quanto aquelas. Para 
mim, Os pirralhos é uma das 
encenações mais interessan-
tes que eu já realizei”, aponta 
Vasconcelos.

O grupo ficou nas depen-
dências do Convento até 1981, 
quando o Iphan decidiu res-
taurar o prédio histórico, o 
que levou Luiz Carlos Vas-
concelos a outra empreitada 
política. Conseguir uma nova 
sede para a Piollin. O local es-
colhido foi o Engenho Paul, 
localizado no Horto Simões 
Lopes, na comunidade do Ro-
ger, em João Pessoa. Mas ha-
via um imbróglio para a libe-
ração do espaço de posso do 
governo estadual. “Consegui 
apoio de todas as escolas de 
teatro do país e fomos para o 
Rio de Janeiro. Descobrimos 
que o ministro da Educação 
e Cultura, Eduardo Portella, 
estava fazendo uma inaugu-
ração e, quando conseguimos 
escapar dos seguranças do 
ministro, ele disse que nos re-
ceberia em dois dias em Brasí-
lia. A gente não tinha dinhei-
ro nem pra morrer”, remonta 
Luiz Carlos. Ele conseguiu 
com ajuda de outras pessoas 
passagens de ônibus para a 
capital federal. Chegando na 
mansão à beira do lago onde 
residia o ministro, Luiz Car-
los levou consigo uma equipe 
de reportagem do Correio Bra-
ziliense. “Ele se encantou com 
tudo que levamos a ele e, na 
nossa frente, ele ligou para o 
então governador Burity pe-
dindo total atenção ao nosso 

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

De cima para baixo: ‘Os Pirralhos’ (1978), ‘Vau da Sarapalha’ (1992) e ‘Retábulo’ (2010)

Fotos: Piollin/Divulgação

caso. Nós voltamos com esse 
poder político grande e, as-
sim, foi feito o comodato com 
o Governo do Estado”.

Foi no espaço construí-
do no século 19 e que ainda 
mantém instalações arquite-
tônicas como a Casa Grande 
e o Banguê que o espetáculo 
Vau da Sarapalha foi gestado. 
O ambiente de mata foi fun-
damental para a preparação 
do elenco. O espetáculo foi 
apresentado mais de mil ve-
zes, ficando 12 anos seguidos 
em cartaz, recebeu o prêmio 
Shell na categoria especial e 
obteve grande projeção, re-
conhecimento e repercussão 
em diversos países da Europa, 
além de Argentina, Venezue-
la e Chile. Lá, o grupo de ato-
res da Piollin seguia uma ro-

tina de mais de oito horas de 
ensaios e pesquisas diárias na 
criação dos personagens, na 
concepção da cena dramática 
e dos sons do meio rural.

Em um local por onde já 
passaram renomadas peças 
nacionais como Histeria e Ne-
grinha, além de montagens 
próprias de sucesso como Re-
tábulo e A gaivota (alguns rascu-
nhos), hoje o Piollin atende a 
comunidade local oferecen-
do cursos e oficinas de dança, 
circo e teatro de forma ainda 
precária. Reformar suas ins-
talações e construir uma es-
trutura mais adequada para 
receber o público de volta 
ao teatro é um dos objetivos 
principais do Centro Cultu-
ral Piollin, onde Luiz Carlos 
Vasconcelos é, além de fun-

dador, o jardineiro do local 
reconhecido como o último 
engenho de cana de João Pes-
soa. “Agora, me vem a ideia 
a ideia de renascimento. Es-
pero que esse peso bom dos 
45 anos motive as parcerias 
com o Governo do Estado e 
com a prefeitura de João Pes-
soa para que o Piollin cumpra 
o seu papel de seguir sensibi-
lizando nossas consciências 
porque estamos vivendo em 
um mundo de barbárie. São 
muitos os bichos que aflo-
ram nesse momento. A natu-
reza humana está subjuga-
da pelo bicho que existe em 
cada um de nós. Só a educa-
ção de qualidade, a cultura e 
a arte podem fazer essa doma 
e transformar isso”, finaliza 
Luiz Carlos Vasconcelos.
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O governador João Aze-
vêdo entregou, ontem, em 
Belém, no Brejo paraiba-
no, 100 casas do Residencial 
José Matias. Na construção 
das residências foram in-
vestidos aproximadamen-
te R$ 6 milhões, benefician-
do diretamente mais de 400 
pessoas. O gestor também 
foi homenageado, na oca-
sião, com a entrega da co-
menda “Amigo da Mora-
dia”, em reconhecimento ao 
trabalho realizado para ga-
rantir a execução de progra-
mas de habitação no estado. 

 Na oportunidade, o che-
fe do Executivo estadual 
ressaltou a alegria de entre-
gar mais um investimento 
em habitação. “Essa não é 
apenas uma obra de enge-
nharia, é muito mais do que 
isso porque é um espaço 
de proteção, conforto para 
as famílias, representando 
inclusão social, dignidade, 
fazendo com que tenhamos 
a certeza de que um futu-
ro melhor seja construído. 
Nós mostramos que temos 
um governo de parceria e 
que não parou mesmo com 

a pandemia”, frisou. 
 Ele também destacou 

que mais de R$ 31 milhões 
estão sendo investidos em 
Belém. “Na saúde são R$ 
12,2 milhões injetados no 
Hospital Regional para 
atender o povo da região 
nos últimos três anos, R$ 
9,9 milhões em estradas, R$ 
1,1 milhão no desenvolvi-
mento humano, R$ 400 mil 
no Empreender. Dentre os 
investimentos, também te-
mos ações na educação, com 
reforma, convênio para o 
transporte escolar. Essa é 
a maneira que mostramos 
respeito com o município, 
fazendo com que a riqueza 
gerada no estado chegue à 
população de Belém”, acres-
centou. 

 A presidente da Com-
panhia Estadual de Habi-
tação Popular (Cehap), Emí-
lia Correia Lima, destacou a 
parceria com os movimen-
tos sociais para a constru-
ção das moradias. “É mui-
to gratificante ver o final e 
o sucesso da obra que traz 
dignidade, mais educação, 
mais saúde porque habita-

“O governador tem realizado muitas 
intervenções no município com 
obras de mobilidade urbana, 
passagem molhada, calçamento 
de avenidas no entorno do hospital, 
além de um outro grande benefício, 
que é a água...

Hervásio Bezerra

Governador João 
Azevêdo entrega 100 
casas em Belém, no Brejo

Compromisso
moradia para população

com a

habitação

ção é a estrutura para di-
versos projetos, e na Paraí-
ba serão mais de 7 mil casas 
entregues”, falou.

 O deputado estadual 
Hervázio Bezerra destacou 
uma série de ações promo-
vidas pelo Governo do Es-
tado em Belém. “O gover-
nador tem realizado muitas 
intervenções no município 
com obras de mobilidade 
urbana, passagem molha-
da, calçamento de aveni-
das no entorno do hospital, 
além de um outro grande 
benefício que é a água, que 

tornará Belém uma das ci-
dades da Paraíba mais be-
neficiadas com recursos hí-
dricos a partir da conclusão 
da adutora que trará água 
de Cuitegi a Guarabira, que 
já chegou em Pirpirituba e 
virá para Belém, a partir 
de uma rápida interligação, 
de modo que João Azevê-
do tem história e trabalho, 
coroando com a entrega de 
100 casas, fazendo de hoje 
um dia de alegria e come-
moração para todos nós”, 
falou. 

 “É uma satisfação ver 

a felicidade estampada no 
rosto das pessoas que irão 
morar com segurança em 
uma moradia com decên-
cia, qualidade e estrutura e 
eu parabenizo a todos que 
permitiram essa realiza-
ção”, comentou o deputado 
estadual Anísio Maia. 

 O deputado estadual 
Raniery Paulino evidenciou 
os investimentos do estado 
na região do Brejo. “Esse 
é um governo que ajuda o 
povo, olhando para as pes-
soas que precisam nas áreas 
da educação, infraestrutu-
ra, segurança alimentar, 
além do grande desafio da 
água, com a construção da 
adutora do Brejo, garantin-
do também um lar para mo-
rar as famílias e ampliando 
o Opera Paraíba para Belém 
e Guarabira, sendo o gover-
no que mais investiu na re-
gião”, falou.

 “É uma honra celebrar 
junto às 100 famílias a casa 
própria. Acompanhamos 
de perto todo esse proces-
so e fomos parceiros para 
a concretização desse so-
nho. Hoje é dia de parabe-

nizar os contem-
plados e destacar 

como foi importan-
te o aporte financei-
ro destinado à obra 

pelo estado”, afir-
mou a ex-prefeita de 

Belém, Renata Chris-
tinne. 

O presidente da Fe-
deração Paraibana do 

Movimento Comunitá-
rio (Fepamoc), Upiraktan 
Santos, agradeceu a parce-

ria com o Governo do Es-
tado. “Foram mais de cinco 
anos de luta e persistência e 

além do suporte eco-
nômico do Gover-
no do Estado, re-
cebemos o apoio 

moral e todo o esforço va-
leu a pena porque 100 famí-
lias hoje têm casas para cha-
mar de suas, tornando esse 
dia especial para a cidade 
com uma obra que também 
influencia na nossa econo-
mia”, disse. 

 A dona de casa Marilene 
Avelino comemorou o rece-
bimento das chaves de sua 
casa. “O meu marido está 
sem trabalhar, nós moráva-
mos na casa do meu irmão e 
estou feliz por ter uma casa 
no meu nome. Eu sonhava 
muito com isso e estou emo-
cionada, de cabeça fria por-
que é muito bom estar no 
que é nosso”, celebrou. 

 O mesmo sentimento foi 
compartilhado pela cuida-
dora Maria Gelza de Andra-
de. “Eu morei de aluguel a 
vida toda, me sinto realiza-
da, estou gostando demais 
da minha casa, onde vou 
morar com meus dois filhos 
e agradeço por essa conquis-
ta de todo coração”, falou.

 As casas possuem sala, 
dois quartos, banheiro, co-
zinha e área de serviço, 
num total de 51 metros qua-
drados. O condomínio resi-
dencial é dotado de infraes-
trutura básica composta 
por rede de abastecimen-
to d’água, energia elétri-
ca, rede coletora de esgo-
tos (incluindo a estação de 
tratamento de esgotos, dre-
nagem e pavimentação em 
paralelepípedos. Também 
possui três áreas verdes e 
uma área que será destina-
da à construção de equipa-
mento comunitário. 

Os deputados estaduais 
Wilson Filho, Ricardo Bar-
bosa e Rafaela Camaraense, 
prefeitos e vereadores da re-
gião e auxiliares da gestão 
estadual estiveram presen-
tes ao evento.

João Azevêdo entrega 100 casas em Belém e é homenageado 
por compromisso com programa de habitação

Na cerimônia de entrega do Residencial José Matias - onde foram investidos R$ 6 milhões pelo Governo do Estado -, João Azevêdo destacou que obra representa inclusão social e dignidade

Fotos: José Marques/Secom-PB
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O governador João Aze-
vêdo recebeu, na manhã de 
ontem, na Granja Santana, 
em João Pessoa, a visita do 
embaixador da Finlândia 
no Brasil, Jouko Leinonen. 
Durante o encontro, o chefe 
do Executivo apresentou as 
potencialidades da Paraíba 
e discutiu uma série de par-
cerias que poderão ser fir-
madas com o país europeu, 
além da ampliação das já 
existentes na Educação.

João Azevêdo apresen-
tou as potencialidades da 
Paraíba em diversas áreas, 
a exemplo de energias reno-
váveis, localização geográ-
fica privilegiada, fazendo 
com que a Paraíba ganhe a 
preferência de grandes em-
presas de distribuição e lo-
gística, como a Magazine 
Luiza, infraestrutura rodo-
viária e investimentos em 
educação e tecnologia.

“Em meio a uma pan-
demia, a Paraíba adotou as 
medidas necessárias para 

salvar vidas - aqui não hou-
ve falta de leitos, nem de 
enfermaria nem de UTI, 
criamos uma logística que 
permitiu a chegada de va-
cinas nos 223 municípios 
paraibanos - e, ao mesmo 
tempo, seguimos fazendo 
investimentos para melho-
rar a vida da  população nas 
mais diversas áreas, geran-
do saldos positivos de em-
prego”, afirmou.

“Na educação, prosse-
guiu o chefe do Executivo 
estadual, criamos o ‘PB Edu-
ca’, chegando a mais de 90% 
de nossos alunos, seja por 
meio remoto - e para isso 
distribuímos mais de 250 
mil chips com dados móveis 
para que os alunos caren-
tes tivessem acesso ao con-
teúdo on-line, entre outras 
medidas - e também com 
aulas na TV aberta e em ou-
tras plataformas, o que va-
leu para o Estado o Prêmio 
do Centro de Liderança Pú-
blica (CLP) como o melhor 

O procurador-geral do 
Estado, Fábio Andrade, afir-
mou hoje que o TCE emitiu 
parecer desfavorável as con-
tas de 2019 do Governo da 
Paraíba por um único fato: 
a existência de prestadores 
de serviço na saúde do Es-
tado, que o tribunal chama 
de codificados. “Com isso, 
o TCE entendeu que o pa-
gamento a esses servidores 
não pode ser computado 
para o índice constitucional 
de gastos com a saúde. Ao 
fazer essa exclusão o TCE 
rebaixou o índice da Saúde 
de 12,22 para 9,74% e emitiu 
parecer prévio pela rejeição 
das contas”, complementou. 

O procurador-geral do 

Estado explicou que a lei 
complementar 141/2012, em 
seu artigo 3°, inciso X, afir-
ma categoricamente que os 
gastos com pessoal ativo da 
saúde devem ser compu-
tados para fins do índice 
constitucional. “Logo, se os 
gastos foram feitos e com-
provados ao TCE jamais po-
deria ocorrer essa exclusão. 
Valendo destacar que os pa-
gamentos de servidores co-
dificados, assim como com 
as organizações sociais con-
tratadas pelo Estado na área 
de saúde, não poderiam ser 
excluídos dos limites cons-
titucionais, conforme cons-
ta no relatório técnico da 
Auditoria e Parecer do Mi-

nistério Público”, enfatizou.  
No tocante à educação, ao 
contrário do que vem sen-
do noticiado, o procurador 
informou que o índice foi 
atingido na medida em que 
os gastos da UEPB foram 
considerados, elevando pra 
25,39 % os investimentos 
com a educação.

 Outra alegação para o 
TCE emitir parecer contrá-
rio a aprovação das contas 
de 2019, foi que não existiria 
transparência nesse gasto, 
“mas o nome, salário e local 
de trabalho desses prestado-
res de serviço pode ser facil-
mente localizado no próprio 
site do TCE no local que tra-
ta dos gastos do Executivo 

com pessoal”. “O problema 
dos prestadores de servi-
ço, ou codificados, como se 
queira chamar, há um fato 
concreto, público, histórico, 
que remonta a décadas e foi 
a gestão do governador João 
Azevêdo que resolveu esse 
problema”, comentou Fábio 
Andrade. 

Ele informou, ainda, que 
vai recorrer da decisão do 
Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE-PB), aguardando 
apenas a publicação do acór-
dão para interpor os recur-
sos cabíveis para esclarecer 
as questões que não foram 
levadas em considerações 
pela Corte de Contas e pedir 
a revisão da decisão.

A Assembleia Legislati-
va da Paraíba irá homena-
gear com Medalha Epitácio 
Pessoa, a sua mais impor-
tante comenda, o diretor-
financeiro do Hospital Na-
poleão Laureano, Carneiro 
Arnaud. A solenidade da 
entrega da honraria será fei-
ta no dia 25 deste mês. 

Mesmo com a entrega 

da Medalha Epitácio Pes-
soa só ocorrendo neste mês 
de maio, a honraria máxima 
da Assembleia Legislativa 
da Paraíba foi aprovada no 
ano passado. A entrega não 
foi possível por causa das 
sessões remotas, em conse-
quência das restrições cau-
sadas pela pandemia, que 
proibia eventos presenciais.

A propositura que teve a 
aprovação por unanimida-
de, em Plenário, foi do de-
putado estadual Cabo Gil-
berto (PL).

“É uma honra ser o au-
tor do projeto que propôs 
a Medalha Epitácio Pessoa 
para o senhor Carneiro Ar-
naud, um homem que fez 
e faz muito pelo estado da 

Paraíba. Em especial para 
aqueles que necessitaram 
e necessitam de atenção no 
campo da medicina, nota-
damente no setor de oncolo-
gia. Então, essa homenagem 
é o mínimo que nós, compo-
nentes do Poder Legislativo, 
poderíamos fazer. Será um 
prazer entregar a honraria 
a ele”, disse o parlamentar. 

Procurador-geral afirma que índices da saúde e 
educação foram atingidos pelo Governo da PB

Assembleia Legislativa condecora médico 
Carneiro Arnaud com medalha, no dia 25

Contas 

EpitáCio pEssoa

Governador discute ampliação de iniciativas na Educação e apresenta outras potencialidades da Paraíba

João recebe embaixador da Finlândia
mais parCErias

O prazo para emitir, 
transferir e regularizar o 
Título de Eleitor termina 
hoje. Os eleitores têm até as 
23h59 para realizar o proce-
dimento por meio da plata-
forma do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), o e-título, ou 
até as 19h para se dirigirem 
até um cartório eleitoral. 

Segundo a Justiça Elei-
toral, foi registrado um re-
corde de atendimentos vir-
tuais em um único dia. Na 
última segunda-feira (2), 
685 mil eleitores do país 
transferiram, regulariza-
ram ou emitiram o título. 

De acordo com o Tribu-
nal Regional Eleitoral (TRE
-PB), mais de 3 milhões de 
paraibanos estão aptos 
para votar em 2022. Nas 
últimas eleições, em 2020, 
esse número foi de 2,9 mi-
lhões. Até ontem, os regis-
tros foram de 68,2 mil alis-
tamentos, 3 mil solicitaram 
segunda via, 17 mil revisão, 
e 35 mil transferências.

Os dados também mos-
tram um aumento no nú-
mero de jovens entre 15 e 17 
anos que emitiram o título 
pela primeira vez. Até o dia 
29 de abril, o TRE-PB regis-
trou quase 70 mil emissões. 
Enquanto em 2020, as emis-
sões chegaram ao número 
de 50,8 mil. 

A expectativa é que 
muitos eleitores deixem 
para última hora e reali-
zem o procedimento até 
hoje. Segundo o TRE-PB, 
desde o início do mês de 
maio o Tribunal realiza 
uma força-tarefa com cer-
ca de 40 servidores para o 
atendimento remoto. Em 
último caso, os eleitores 
são encaminhados para o 
atendimento presencial, 
nas zonas eleitorais. 

O atendimento presen-
cial é realizado por meio 
de agendamento, e vai fun-
cionar das 8h às 19h hoje. 
Por outro lado, é possível 
realizar por WhatsApp, 
chat ou pelo site do TSE o 
mesmo procedimento, sem 
sair de casa, até as 23h59 de 
hoje. Os links de acesso es-
tão disponíveis no site do 
TRE-PB. 

Durante o período em 
que o cadastro eleitoral esti-
ver fechado, o cidadão não 
poderá tirar o título ou re-
solver pendências como 
transferência de domicílio 
eleitoral ou outras decor-
rentes de ausência ou jus-
tificativa 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.

projeto em educação ante a 
pandemia”, disse, lembran-
do ainda toda a rede de se-
gurança alimentar, alcan-
çando 150 municípios.

O embaixador da Fin-
lândia no Brasil, por sua 
vez, agradeceu a recepção 
pelo governador João Aze-
vêdo e elogiou o ambiente 

propício a novas parcerias. 
“Estou vendo que a Paraí-
ba tem um Governo moder-
no, que está avançando em 
muitas frentes. Temos uma 
longa parceria com a Pa-
raíba na educação, e esta-
mos ainda mais dispostos a 
compartilhar o sucesso da 
nossa educação com os pa-

raibanos”, comentou. O se-
cretário de Estado da Edu-
cação e Tecnologia, Cláudio 
Furtado, ressaltou a impor-
tância da visita de Jouke 
Leinonen ao governador 
João Azevêdo para as par-
cerias educacionais entre o 
Estado e a Finlândia. “Foi 
um momento muito impor-

tante. O embaixador reco-
nheceu toda a parceria e 
desenvolvimento na coo-
peração que temos na qua-
lificação de nossos profes-
sores, e foi uma forma de 
fortalecer os laços que já 
existem e firmar novas par-
cerias, algo que é de funda-
mental importância para a 
educação”, disse.

O secretário de Estado 
do Turismo e Desenvolvi-
mento (Setde), Rômulo Po-
lari, afirmou que a visita do 
embaixador da Finlândia no 
Brasil representa o trabalho 
que a Paraíba vem realizan-
do de fomentar e ampliar 
parcerias com outros países, 
melhorando a qualidade de 
vida da população paraiba-
na. “Além das parcerias edu-
cacionais, é um momento 
importante de estabelecer-
mos parcerias empresariais 
e comerciais, a exemplo das 
exitosas parcerias que temos 
com a Finlândia na educa-
ção”, acrescentou.

O prefeito Cícero Luce-
na recebeu, ontem à tarde, o 
embaixador da Finlândia no 
Brasil, Jouko Leinonen. No 
encontro, realizado no Cen-
tro Administrativo Munici-
pal (CAM), esteve em pauta 
as possibilidades de coope-
ração entre João Pessoa e o 
país europeu, sobretudo na 
área de educação.

“A Finlândia é reconhe-
cidamente um dos países 
mais desenvolvidos do mun-
do, conta com uma excelente 
educação e tecnologia avan-
çada. Esta é uma oportuni-

dade de estreitarmos a re-
lação para transferir boas 
experiências em educação, 
bem como a possibilidade 
de transferência de suas tec-
nologias e atração de empre-
sas para a nossa cidade”, afir-
mou o prefeito.

Leinonen destacou o pe-
ríodo de uma década de coo-
peração em educação. “Isso 
pode continuar. Estou vendo 
muitas políticas estaduais e 
municipais neste setor, assim 
como fazemos na Finlândia. 
Aqui em João Pessoa encon-
tramos uma vasta propos-

ta em educação, economia 
circular, tecnologias verdes. 
Precisamos de mais coope-
ração para dividir essas boas 
práticas”, afirmou.

UFPB
Jouko Leinonen permane-

ce em João Pessoa nesta quar-
ta-feira. Entre 8h e 9h45, o 
embaixador se encontra com 
o reitor da UFPB, Valdiney 
Gouveia. A visita faz parte de 
uma estratégia de internacio-
nalização da UFPB que busca 
captar parcerias por meio das 
embaixadas.

Cícero também recebe diplomata

Cícero discutiu com Jouko Leinonen a possibilidade de ampliar cooperação com país europeu

O governador João Azevêdo cumprimenta o embaixador da Finlândia no Brasil,  Jouko Leinonen

Foto: Secom-JP

Foto: Secom-PB

título dE ElEitor

Prazo para a emissão de 
documento termina hoje
Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com
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O presidente Jair Bolsona-
ro recuou e anunciou ontem 
o chamamento em concur-
so público de 625 servidores 
para a Polícia Federal (PF) e 
outros 625 para a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF).

“Foi o que deu para fazer 
com o PLN 1. Agora, os de-
mais vão ter outra oportuni-
dade, talvez esse ano ainda, 
acabando as eleições”, decla-
rou a apoiadores. O chefe do 
Executivo, na frente de apoia-
dores, ligou para o ministro 
da Justiça e pediu para ele 
acertar com o Ministério da 
Economia a convocação de 
mil servidores para cada cor-
poração.

Aprovado pelo Congres-
so Nacional na semana passa-
da, o PLN 1 acrescentou mais 
R$ 2,6 bilhões ao Orçamento 
da União. Cerca de R$ 1,7 bi-
lhão foi destinado a despesas 
com pessoal, enquanto o Pla-
no Safra recebeu em torno de 
R$ 868 milhões.

Ainda assim, já se trata de 
um aumento do efetivo, por-
que originalmente o Executi-
vo contrataria 500 vagas para 
cada corporação. O aceno vem 
em meio a uma crise do go-

verno com os policiais, após 
Bolsonaro deixar de lado uma 
promessa de reestruturação e 
se comprometer apenas com 
reajuste de 5% para todo o 
funcionalismo público, o que 
não atende às demandas da 
classe, consideradas integran-
tes da base eleitoral de Bolso-
naro. PF e PRF têm organiza-
do manifestações em todo o 
país para pressionar o presi-
dente a entregar a revisão nas 
carreiras, mas ainda não obti-
veram sucesso.

Como mostrou o Broad-
cast Político, a declaração de 
Bolsonaro sobre os mil no-
vos servidores foi vista como 
“inócua” pela Polícia Rodo-
viária Federal para acalmar 
os ânimos.

Presidente havia previsto duas mil vagas divididas entre PF e PRF, mas terminou confirmando apenas 625 para cada

Após anuncia vagas, Bolsonaro recua
concurso público
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Aprovado 
pelo 
Congresso 
Nacional 
na semana 
passada, 
o PLN 1 
acrescentou 
mais R$ 2,6 
bilhões ao 
Orçamento da 
União. Cerca 
de R$ 1,7 bi 
foi destinado 
a despesas 
com pessoal

A declaração de Bolsonaro sobre os mil novos servidores foi vista como “inócua” pela PF

Paulo Coelho critica Lula por não 
investir em “comunidades sociais”

eleições 2022

Pacheco não vê justificativa para 
impeachment de ministros do STF

sem ceder à pressão

O escritor Paulo Coelho 
fez duras críticas à comuni-
cação da pré-campanha do ex
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva e disse que se o pe-
tista não investir em “comu-
nidades sociais” de maneira 
profissional, acabará sendo 
responsável pela reeleição de 
Jair Bolsonaro.

“Se Lula continuar com 
essa incontinência verbal. E 
se não investir em comunida-
des sociais de maneira inteli-
gente e profissional. Vai per-
mitir que o atual inquilino do 
Planalto tenha sérias chan-
ces de reeleição”, escreveu em 
publicação no Twitter. 

O alerta do escritor veio 
em meio a uma série de de-
clarações polêmicas de Lula; 
em especial, no domingo, 1, 
teve de pedir desculpas públi-
cas por causa da última gafe.

O petista iniciou seu dis-
curso no evento em comemo-
ração ao 1° de maio com um 
pedido de desculpas aos poli-
ciais brasileiros. Em encontro 
com mulheres da Zona Norte 
de São Paulo, no dia anterior, 
Lula havia dito que Bolsona-
ro “não gosta de gente, gosta 
de policial” e foi atacado por 
adversários nas redes sociais.

No começo de abril, o ex
-presidente sugeriu, durante 
um evento da Central Única 
dos Trabalhadores (CUT), que 

seus apoiadores mapeassem o 
endereço dos parlamentares 
para “incomodar a tranquili-
dade deles”, pressionando-os 
com demandas. A declaração 
gerou forte repercussão entre 
deputados bolsonaristas e ao 
menos dois deles chegaram a 
afirmar que pegariam armas 
contra o petista.

Essa não é a primeira vez 
que Coelho critica a comu-
nicação da pré-campanha 
de Lula. Dias depois de o PT 
anunciar a demissão do mar-
queteiro Augusto Fonseca 
da equipe do petista, em 21 
de abril, Coelho publicou no 
Twitter que Lula deveria “re-
formular toda sua maneira de 
se comunicar com o eleitor”. 

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 
afastou a possibilidade de 
ceder à pressão governista e 
abrir processos de impeach-
ment de ministros do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
no meio da crise entre o pre-
sidente Jair Bolsonaro e o Ju-
diciário.

Conforme o Broadcast 
Político revelou ontem, go-
vernistas aproveitaram a es-

calada dos ataques ao STF 
para pedir a abertura de pro-
cessos de cassação dos mi-
nistros no Senado e pres-
sionar Pacheco a alterar as 
regras de avaliação desses 
pedidos.

“Não se pode fechar 
questão hora alguma em re-
lação a isso, mas é preciso 
ter critérios, fatos, justa cau-
sa, tipicidade em relação à lei 
e até aqui não enxerguei ne-
nhuma concretude que jus-
tifique impeachment de mi-
nistros do Supremo”, disse 

Pacheco após reunião com o 
presidente do STF, Luiz Fux.

O presidente do Senado vol-
tou a defender a prerrogativa do 
Supremo de condenar o depu-
tado Daniel Silveira (PRB-RJ) e 
do presidente Jair Bolsonaro de 
conceder um indulto presiden-
cial ao parlamentar, mas afir-
mou que cassação deve passar 
por aval do Legislativo e que o 
Congresso poderá discutir uma 
medida para impor regras à 
concessão de indultos em casos 
futuros e evitar o “sentimento 
de impunidade”.

Eduardo Gayer 
Agência Estado

Agência Estado

Daniel Weterman 
Agência Estado

Cármen vota para derrubar 300 
portarias que anularam anistias 

julGAmenTo no supremo

A ministra Cármen Lúcia, 
do Supremo Tribunal Fede-
ral, votou por derrubar mais 
de 300 portarias do Ministé-
rio da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos que 
anularam anistias concedi-
das entre 2002 e 2005 a cabos 
da Aeronáutica afastados no 
início do regime militar. Os 
atos editados em junho de 
2020, pela então chefe da pas-
ta Damares Alves, tinham 
redação idêntica e foram ba-
seados na alegação de que 
não teria havido comprova-
ção de perseguição exclusi-
vamente política nas conces-
sões das anistias

O posicionamento da mi-
nistra foi externado em jul-
gamento no plenário virtual 
da Corte, no qual os magis-
trados apresentam seus vo-
tos a distância. A análise do 
caso teve início na sexta-fei-
ra, 29 e tem previsão para aca-
bar no dia 6. Até o momento, 
somente a relatora, ministra 
Cármen Lúcia, se manifes-
tou sobre o tema.

As portarias assinadas 
por Damares foram questio-
nadas pela Ordem dos Advo-
gados do Brasil, que alegou 

‘franca violação’ ao contradi-
tório e à ampla defesa, argu-
mentando que a edição dos 
atos cercearam a ‘possibili-
dade de constituição de de-
fesa técnica’. Segundo a enti-
dade máxima da advocacia, 
‘os mais basilares princípios 
orientadores do devido pro-
cesso legal foram violados’.

A Ordem alegou que os 
anistiados ‘sem qualquer co-
municação prévia, sem pos-
sibilidade de apresentar de-
fesa e provas, e sem que fosse 
dada a chance de (…) se or-
ganizarem financeiramente 
para eventual resultado des-
favorável que lhes suspen-
desse/cancelasse a conces-
são da reparação financeira 
a qual fazem jus e percebem 
há quase duas décadas, se vi-
ram, do dia para a noite, pri-
vados de parte significativa 
do orçamento familiar - por 
vezes o único’.

Nessa linha, a OAB pedia 
que fosse expedida uma me-
dida cautelar para que a Co-
missão de Anistia não deixas-
se de efetuar os pagamentos 
ligados às anistias que foram 
anuladas pelas portarias de 
Damares, até que o Supremo 
discutisse o assunto. No mé-
rito, pediu os atos fossem de-
clarados inconstitucionais.

Em 1964, durante a dita-
dura militar, o Ministério 
da Justiça editou portaria 
que passou para a reserva, 
pelo tempo de serviço, vá-
rios cabos da Aeronáutica. 
Em 2002, a medida foi con-
siderada pela Comissão de 
Anistia um ‘ato de exceção 
de natureza exclusivamen-
te política’.

Assim, entre 2002 e 2006, 
foram expedidas pelo Mi-
nistério da Justiça várias 
portarias declarando como 
anistiados políticos cabos 
da Aeronáutica afastados 

pelo ato editado pela pas-
ta em 1964, ano do golpe 
militar.

Posteriormente, em 2003 
e 2006, a Advocacia-Geral 
da União editou nota técni-
ca sustentando que a porta-
ria editada durante o regi-
me militar não poderia ser 
considerada ato de nature-
za política sem análise in-
dividualizada de cada caso.

Desde 2001, passou-se a 
realizar novas analises de 
processos administrativos 
que concederam anistia a 
cabos da Aeronáutica, o que 

motivou o ajuizamento de 
ações e mandados de segu-
rança sobre o tema.

Em 2019, o Supremo fi-
xou a tese de que a admi-
nistração pública pode re-
ver atos de concessão de 
anistia a cabos da Aeronáu-
tica, ‘quando se comprovar 
a ausência de ato com mo-
tivação exclusivamente po-
lítica, assegurando-se ao 
anistiado, em procedimen-
to administrativo, o devi-
do processo legal e a não 
devolução das verbas já re-
cebidas’.

Entenda a concessão de benefícios

Em seu voto, Cármen Lú-
cia considerou que a expedi-
ção das mais de 300 porta-
rias, de forma generalizada 
e sem a devida individuali-
zação da situação específica 
de cada anistiado, contraria 
a segurança jurídica, o con-
traditório e a ampla defesa

A relatora considerou que 
houve ‘evidente ofensa’ à de-
cisão do Supremo Tribunal 
Federal que reconheceu a 
possibilidade de revisão de 
anistias de cabos da Aero-
náutica, ainda que passados 
mais de cinco anos de sua 
concessão, desde que com-
provada a ausência de moti-
vação política e assegurado 
ao anistiado, em procedi-
mento administrativo, com 
o devido processo legal.

Crise
O aceno  vem em meio 
a uma crise do governo 
com os policiais após 
Bolsonaro deixar de 

lado uma promessa de 
reestruturação

n 

As portarias 
assinadas por 
Damares foram 
questionadas 
pela Ordem 
dos Advogados 
do Brasil, que 
alegou ‘franca 
violação’ ao 
contraditório e 
à ampla defesa

 Pepita Ortega 
Agência Estado

Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
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Apoio
Após o resgate, os 
civis precisarão 

de apoio para lidar 
com traumas

A Organização das 
Nações Unidas (ONU), 
em coordenação com o 
Comitê Internacional da 
Cruz Vermelha (Cicv), 
conseguiram retirar 101 
civis da siderúrgica de 
Azovstal, em Mariupol, e 
outras áreas na Ucrânia.
Eles estavam no local há 
dois meses para se pro-
teger dos ataques russos 
à cidade, no sul do país.

Segundo a coorde-
nadora humanitária da 
ONU na Ucrânia, Osnat 
Lubrani, a operação co-
meçou em 29 de abril, e foi 
alinhada com os governos 
ucraniano e russo após a 
visita do secretário-geral 
da ONU, António Guter-
res, a ambos os países. O 
chefe das Nações Unidas 
afirmou estar satisfeito e 
aliviado com a operação 
e espera que a coordena-
ção contínua com Kyiv e 
Moscou leve a mais pau-
sas humanitárias criando 
passagem segura aos ci-
vis. A meta é chegar a ou-
tras pessoas.

Osnat Lubrani contou 
a jornalistas que, após o 
resgate, as vítimas preci-
sarão de apoio para lidar 

Mais de 100 pessoas deixam fábrica de Azovstal, em Mariupol,  durante uma operação de passagem segura

ONU ajuda a retirar civis da Ucrânia
Guerra no leste europeu

As Cidades
de Zé Lins

um passeio crítico
pela geografia

sentimental do autor
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Este livro da Editora A União é uma 
singular parceria criativa entre a Empresa 

Paraibana de Comunicação (EPC), a 
Companhia EditoCompanhia Editora de Pernambuco 

(Cepe) e a Companhia Editora de 
Alagoas (Cepal), com participação da 

Academia Brasileira de Letras (ABL). 
Uma obra que põe luz sobre as paisagens 

que moldaram o fazer artístico de José Lins 
do Rego, especialmente em suas passagens 
pela pela Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Rio de 
Janeiro, além das suas viagens internacio-

nais. Uma análise apurada sobre as relações 
entre literatura e sociedade que traz à tona 

o menino paraibano, o advogado pernambu-
cano, o boêmio alagoano e o acadêmico 

fluminense, montando o instigante painel 
das vivências que tornaram Zé Lins um dos 

maiores escritores brasileiros do século XX. 
Leitura essencial!

Vendas:(83)98885-3199

A coordenadora humanitá-
ria teme que possa haver mais 
civis presos na siderúrgica e, por 
isso, estão prontos para traba-
lhar com a Cruz Vermelha para 
voltar a Azovstal com um novo 
resgate.

Para Lubrani, o mesmo deve 
ser feito em todas as outras áreas 
de intensos e crescentes comba-
tes em toda a Ucrânia. Segundo 
a coordenadora humanitária, as 
Nações Unidas e os parceiros es-

tão comprometidos em retornar 
a Mariupol e levar apoio huma-
nitário urgente às pessoas que vi-
vem em prédios destruídos sem 
acesso a água ou eletricidade.

Vulnerabilidade
Em um testemunho pessoal 

sobre o trabalho de evacuação, 
Osnat Lubrani afirmou que ou-
viu mães, crianças e avós frágeis 
falarem sobre o trauma de viver 
dia após dia sob bombardeio im-

Novo resgate de pessoas está previsto

n 

A operação 
começou 
em 29 de 
abril, e foi 
alinhada com 
os governos 
ucraniano e 
russo após 
a visita do 
António 
Guterres a 
ambos os 
países

Relatos
Mães, crianças e avós 

relataram sobre o  
trauma de viver dia  

após dia sob bombardeio   
e o medo da morte

com traumas e proble-
mas de saúde. Eles fica-
ram dois meses “sem ver 
a luz do dia”.

Ela afirmou que, além 
das pessoas resgatadas na 
siderúrgica, outras 58 se 
juntaram ao comboio em 
Manhush, nos arredores 
de Mariupol.

O trabalho da ONU 
com a Cruz Vermelha e 
outros parceiros huma-
nitários acompanhou 127 
pessoas até Zaporizhzhia, 
cerca de 230 km a noroes-
te de Mariupol, onde es-
tão recebendo assistência 
humanitária incluindo 
assistência médica e psi-
cológica. De acordo com 
Osnat Lubrani, cerca de 
30 evacuados decidiram 
não prosseguir para Za-
porizhzhia com o com-
boio. Muitos querem ficar 
em Mariupol para buscar 
pessoas próximas e mem-
bros da família.

placáveis   e o medo da morte, e 
com extrema falta de água, co-
mida e saneamento.

Ela relatou que famílias pu-
deram ser reunidas após sema-
nas, mas que muitos ficaram 
chocados ao observar a destrui-
ção causada pela violência em 
Mariupol. Para Osnat Lubrani, 
essas histórias de Mariupol e de 
outros lugares da Ucrânia são 
um testemunho da “crueldade 
dessa guerra injusta”.

O trabalho da ONU, da Cruz Vermelha e de outros parceiros humanitários acompanhou 127 pessoas até Zaporizhzhia

Foto: ONU News
ONU News
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O custo médio da cesta bá-
sica em João Pessoa, no mês de 
abril deste ano, foi de R$ 566,82, 
o que corresponde a um au-
mento de 18,67%, em compa-
ração com o mesmo período 
de 2021 (R$ 477,66). Os dados 
são da Pesquisa do Laborató-
rio de Inteligência Artificial e 
Macroeconomia Computacio-
nal (Labimec) da Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB). 
Para continuar se alimentando, 
as famílias têm modificado os 
hábitos de compra. Fazer fei-
ra no meio da semana e à noite 
pode ter um impacto positivo 
na hora de pagar a conta, so-
bretudo, em um contexto eco-
nômico que demonstra a con-
tinuidade da tendência de alta 
dos alimentos.

O tomate foi o produto com 
o maior aumento de preços 
(117,87%), em apenas um ano. 
Contudo, conforme o profes-
sor da UFPB e um dos respon-
sáveis pela pesquisa, Cássio 
da Nóbrega, o produto com 
maior impacto no orçamento 
é a carne bovina, que aumen-

tou 10,38%. Para tentar driblar 
a constante alta de preços, ele 
orienta a substituição de itens 
da cesta básica.

“Neste momento desafia-
dor, é preciso substituir itens 
por outros de mesmas caracte-
rísticas. No caso da carne bo-
vina, ela pode ser substituída 
por frango ou ovos, por exem-
plo. Outra medida é fazer as 
compras na quarta-feira, que é 
o dia mais barato”, afirma Cás-
sio da Nóbrega. Segundo ele, 
os alimentos são menos caros 
quando adquiridos à noite e 
ao final do mês. A pesquisa de 
cesta básica do Labimec é rea-
lizada diariamente sobre os 
preços de 20 supermercados.

A vendedora de cosméti-
cos, Miriam Noronha, já está 
adotando algumas dessas me-
didas. Ela conta que já não fre-
quenta mais o supermercado 
onde comprava alimentos. “Eu 
pesquiso mais e vou aonde os 
produtos estão mais baratos. 
Já troquei as marcas dos ali-
mentos e substituí a carne bo-
vina por frango e linguiça, em 
vários dias da semana. A gen-
te precisa se adaptar porque 
nossos rendimentos não au-

mentam como os custos da fei-
ra”, comenta Miriam Noronha. 
 
Tendência 

Conforme o economista 
Cássio da Nóbrega, os preços 
dos alimentos da cesta bási-
ca devem continuar subindo, 
impactando itens como café, 
açúcar e óleo. “Temos verifi-
cado essa tendência de alta, 
que deve se manter nos pró-
ximos meses. O Brasil é um 
país agroexportador e o cres-
cimento das exportações faz 
com que os preços dos alimen-
tos no mercado interno sigam 
subindo”, explica ele.

A Pesquisa Nacional da 
Cesta Básica de Alimentos, rea-
lizada pelo Departamento In-
tersindical de Estatística e Estu-
dos Socioeconômicos (Dieese), 
evidencia essa tendência de 
alta de preços. Apenas no acu-
mulado de janeiro a março des-
te ano, o custo da cesta básica 
de João Pessoa teve a maior alta 
entre as capitais do Nordeste, 
com índice de 11,16%. O cres-
cimento foi o quinto maior en-
tre as 17 capitais pesquisadas.

O aumento de preços teve 
forte impacto no início des-

Produtos como tomate, café e óleo subiram mais que a inflação da cesta básica

Preço dos alimentos assusta 
consumidor e segue em alta

feira mais cara

Thadeu Rodrigues 
thadeu.rodriguez@gmail.com
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Crescimento em 12 meses

Tomate – 117,87%

Café – 77,29%

Açúcar – 39,22%

Óleo – 37,91%

Farinha – 28,54%

Pão – 14,83%

Feijão – 13,83%

Leite – 11,71%

Banana – 11,3%

Carne – 10,38%

Manteiga – 4,41%

te ano, considerando que, no 
acumulado dos últimos 12 me-
ses, o crescimento do custo da 
cesta básica na capital paraiba-
na foi 18,67%, segundo o Diee-
se. O índice é o 12o maior entre 
as localidades pesquisadas. O 
custo da cesta básica em João 
Pessoa, no mês de março deste 
ano, foi de R$ 567,84, com um 
crescimento de 3,37% sobre o 
mês anterior. A pesquisa do 
mês de abril deve ser divulga-
da nos próximos dias.

Vilões do orçamento são a carne bovina e o tomate; o primeiro pelo impacto no custo mensal e o segundo, pelo maior reajuste anual

Foto: Roberto Guedes Foto: Elza Fiuza/Agência Brasil

Estado tem duas mil vagas de trabalho   
destinadas a pessoas com deficiência

inclusão profissional

O preconceito ainda é en-
trave das pessoas com defi-
ciência (PCD) ao mercado de 
trabalho. Em torno de duas 
mil vagas destinadas ao pú-
blico não são preenchidas, na 
Paraíba. A informação é da 
presidente da Fundação Cen-
tro Integrado de Apoio à Pes-
soa com Deficiência (Funad), 
Simone Jordão. Mesmo quan-
do há o ingresso no mercado 
de trabalho, as vagas conquis-
tadas são para funções com 
menor remuneração.

Na programação da Se-
mana da Empregabilidade da 
Pessoa com Deficiência, a Fu-

nad e o Ministério Público do 
Trabalho (MPT) realizaram 
uma live no Instagram para 
debater o tema e traçar estra-
tégias. Simone Jordão desta-
ca a necessidade de adapta-
ção dos espaços das empresas 
para as pessoas com deficiên-
cia, sejam cadeirantes ou sur-
dos, por exemplo.

“Nós encaminhamos mais 
de 100 pessoas, no ano passa-
do, para entrevistas de em-
prego, mas o índice de em-
pregabilidade é baixo. Porém, 
temos situações positivas. 
Uma parceria do Instituto dos 
Cegos com o Detran empre-
gou 70 pessoas, por exemplo”.

O procurador do Trabalho, 
Eduardo Varandas, ressalta 

que as pessoas com deficiên-
cia não formam uma minoria, 
mas um grupo vulnerável. Os 
empresários são resistentes e, 
quando empregam, são para 
funções mais básicas, que re-
muneram menos, mesmo que 
as pessoas estejam capacita-
das para exercê-las e crescer 
na empresa. Além disso, den-
tro da inclusão, há exclusão. 
Ou seja, se uma pessoa mono-
cular e uma completamente 
cega concorrem a uma vaga, 
aquela é que vai ser contrata-
da”, avalia ele.

Legislação
A Lei 8.213/1991, em seu 

art. 93, determina que as em-
presas com 100 empregados 

ou mais devem preencher 
seus quadros com pessoas 
com deficiência, no índice 
de 2% a 5%, dependendo da 
quantidade de trabalhadores.

Eduardo Varandas enfa-
tiza que a legislação brasilei-
ra é uma das mais avançadas 
na proteção dos direitos. En-
tretanto, na prática, a realida-
de é outra. “Conforme o últi-
mo Censo, de 2010, o Brasil 
tinha em torno de 45 milhões 
de brasileiros com alguma 
deficiência, o que correspon-
dia a 25% da população. As 
pessoas precisam ser respei-
tadas levando em conside-
ração o princípio constitucio-
nal da dignidade da pessoa 
humana”.

Thadeu Rodrigues 
thadeu.rodriguez@gmail.com
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Um estudo feito pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) em todas as 

capitais, em parceria com a Offerwise, mostra que 
79% dos consumidores devem realizar pelo menos 
uma compra no período. Em números absolutos, a 
expectativa é de que aproximadamente 127,2 milhões 
de brasileiros presenteiem no Dia das Mães deste ano, 
o que deve movimentar uma cifra próxima de R$ 28 
bilhões nos segmentos de comércio e serviços.

O estudo ainda diz que 37% dos consumidores 
pretendem comprar a mesma quantidade de 
produtos do ano passado e 33% esperam gastar 
mais, principalmente em um presente melhor (41%). 
Diante disso, o empreendedor precisa se preparar 
para encontrar um novo consumidor, que já iniciou 
sua jornada no digital antes de ir à loja e que está 
com um bolso mais impactado pela inflação e/ou pelo 
desemprego.

De acordo com os especialistas Eduardo Terra, 
presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e 
Consumo (SBVC), e Lyana Bittencourt, CEO do Grupo 
Bittencourt, veja quais são as tendências para as 
vendas no Dia das Mães em 2022:

1. Vendas digitais continuam fortes
Com as lojas abertas sem restrições, as vendas 

digitais diminuíram, mas não voltaram ao patamar 
de 2019. Terra diz que o varejo, como um todo, ainda 
tem 11% das transações vindas de canais digitais. 
A tendência para 2022 é que o consumidor prefira 
retirar os presentes presencialmente, mas a jornada 
de compra deve começar antes, nas redes sociais, 
no WhatsApp e até no site de sua loja. É importante 
reforçar o atendimento on-line e os meios logísticos.

Bittencourt explica que o empreendedor precisa 
se preparar para aproveitar o fluxo que pode ser 
gerado pelas compras on-line que serão retiradas 
nas lojas. “Torne a experiência de retirada agradável 
e tenha a oportunidade de aumentar o tíquete médio 
com upselling, ou seja, vender mais produtos para 
quem for apenas retirar os já comprados ou ainda de 
crossselling, que é vender produtos complementares 
aos já adquiridos. ”

2. Presentes, restaurantes e supermercados devem 
ter aumento nas vendas

Os especialistas acreditam que o segmento de itens 
presenteáveis, como moda, cosméticos, chocolates, 
eletroportáteis e eletroeletrônicos deve se destacar 
na data. O tíquete médio mensurado na pesquisa 
da CNDL/SPC será de R$ 221. No entanto, algumas 
experiências também devem ganhar campo neste 
ano, como uma “recompensa” pelos dois últimos 
anos pandêmicos. Bittencourt cita experiências 
como viagens e dayspa como fortes tendências de 
consumo para a data. O varejo alimentar, como um 
todo, deve sentir reflexos. Restaurantes devem ter um 
maior movimento no Dia das Mães, e supermercados 
também devem perceber um movimento maior. “É um 
período em que, historicamente, esses segmentos se 
aquecem, pois as famílias aproveitam para se reunir 
em casa ou em restaurantes”, explica Terra.

Bittencourt sugere que os empreendedores que 
comandam restaurantes preparem os salões para 
receber mesas com mais lugares, além de pensar 
em mimos e uma decoração diferente. Também é 
importante não se descuidar do delivery.

3. Controle o estoque e aposte em descontos e 
parcelamentos

Apesar do otimismo, os empreendedores têm 
menos espaço para errar no estoque no atual momento 
econômico. Uma saída é estimular os consumidores 
a fazerem compras antecipadas, com benefícios 
vantajosos. “Da mesma forma, gerar o senso de 
urgência e de escassez por meio de descontos ou 
oportunidades exclusivas para períodos determinados 
pode fazer com que o consumidor tome a decisão de 
compra mais rápido”, sugere Bittencourt.

Para conseguir converter essas vendas antecipadas 
é necessário ter criatividade, principalmente em 
momentos de restrições orçamentarias causadas pela 
inflação. “Temos um cenário complicado de renda que 
deve ser levado em conta em datas como essa, em que 
há intenção, mas não há poder de compra”, explica 
Terra. No entanto, ele lembra, há dinheiro entrando no 
mercado, como o saque extraordinário do FGTS, que 
pode ser utilizado para a compra de presentes.

Fonte: CNDL e PEGN

Dia das Mães 2022: 
Aposte em descontos 
e vendas digitais 
para vender mais

Mundo 
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Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 -2,15%

R$ 4,964
-0,10%

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

-1,95%

R$ 5,225

Libra  Esterlina

-2,31%

R$ 6,203

Ibovespa

106.528 pts

Selic

Fixado em 16 de 
março de 2022

11,75%



A Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) e a 
Receita Federal lançaram on-
tem, em Brasília, um edital de 
transação tributária para ne-
gociar até R$ 150 bilhões em 
créditos disputados pelo go-
verno e contribuintes.

O montante representa a 
soma de todos os créditos tri-
butários em disputa envol-
vendo duas das maiores con-
trovérsias jurídicas em litígio 
na Receita Federal, onde sig-
nifica uma grande parte (R$ 
122 bilhões) de todo o conten-
cioso administrativo em tra-
mitação (R$ 1,7 trilhão). Neste 
caso, as controvérsias envol-
vem a consideração de des-
pesas com ágio em participa-
ções societárias para o cálculo 
da amortização de impostos.

As adesões ficarão abertas 
até 29 de julho. Este é o segun-
do edital de transação tribu-
tária lançado com o objetivo 
de que tanto contribuintes 
como o Poder Público abram 
mão de vencer alguma con-
trovérsia jurídica. O primei-
ro edital do tipo foi publica-
do em maio do ano passado.

“O que está sendo oferta-
do é aquilo que realmente a 
gente entende que esteja den-
tro das teses defendidas pela 
Receita Federal, pela Fazenda 
Nacional e pelo contribuinte. 
Havia uma necessidade de 
composição”, disse o secretá-
rio-especial da Receita Fede-
ral, Julio Cesar Vieira Gomes.

Lei do Contribuinte Legal
A transação tributária é 

um dos tipos de negociação 
regulamentados pela Lei do 
Contribuinte Legal, aprova-
da em 2020. Ela é diferente 
do Programa de Recupera-
ção Fiscal (Refis), sendo mais 
profunda na análise de cada 
caso, frisou o procurador-ge-
ral da Fazenda Nacional, Ri-
cardo Soriano.

“Na transação tributária a 
gente avalia a situação finan-
ceira do contribuinte, e nós 
possibilitamos um tratamen-
to diferenciado para aquele 
que comprovar precisar des-
se tratamento privilegiado, 
ou seja, aqueles que econo-
micamente não teriam condi-
ções de saldar suas dívidas”, 
explicou Soriano.

Na sua modalidade mais 
bem-sucedida, que permite 
a negociação de créditos tri-
butários inscritos na dívida 
ativa da União, foram nego-
ciados pela Receita, a Fazen-
da Nacional e os contribuin-
tes mais de R$ 260 bilhões, em 
um milhão de contratos, de 
2020 a abril deste ano.

O edital atual de transa-
ção tributária, envolvendo 
controvérsias jurídicas disse-
minadas e específicas, pode 
ser lido no Diário Oficial da 
União de ontem.
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Valor representa a soma de todos os créditos tributários em disputa jurídica envolvendo a Receita Federal

Governo permite negociar R$ 150 bi
dívidas com empresas

Felipe Pontes 
Agência Brasil

Edital
Esta é a segunda vez 
que o governo abre 

negociação  tributária 
com o objetivo de que 

tanto contribuintes como 
o Poder Público abram 

mão de vencer

automotores

Vendas de veículos têm 
queda de 6% em abril

As vendas de veículos 
automotores novos tiveram 
queda de 6,07% em abril em 
comparação ao mesmo mês 
do ano passado. Foram co-
mercializados 270.560 veícu-
los, ante 288.045 em abril de 
2021. Em comparação a mar-
ço último, o declínio foi me-
nor, de 1,11%. Já no acumula-
do do ano (de janeiro a abril), 
as vendas somam 996.900 
unidades, 7,18% a menos do 
que o registrado no mesmo 
período do ano passado. Os 
dados divulgados ontem são 
da Federação Nacional da 
Distribuição de Veículos Au-
tomotores (Fenabrave).

“Temos notado uma re-
cuperação gradativa nos em-
placamentos. Apesar de ain-
da estarmos em retração, no 
acumulado do ano, notamos 
que, no fechamento do pri-

meiro bimestre de 2022, o 
volume estava cerca de 13% 
menor se comparado a igual 
período de 2021. Agora, a re-
tração caiu para pouco mais 
de 7%, o que sinaliza um mo-
vimento de retomada”, des-
tacou o presidente da Fena-
brave, Andreta Jr.

Setores
A comercialização de ca-

minhões foi 4,4% menor do 
que o registrado no mesmo 
mês de 2021. Em relação a 
março de 2022, a queda foi 
de 7,4%. No acumulado do 
ano, a retração foi de 1,57%.

Já as motocicletas tive-
ram elevação nas vendas de 
13,7% em abril em compara-
ção ao mesmo mês de 2021. 
Em relação a março de 2022, 
houve queda de 2,13%. No 
acumulado do ano (de ja-
neiro a abril), a comerciali-
zação de motocicletas teve 
alta de 27,4%.

Bruno Bocchini 
Agência Brasil

Produtividade da indústria em 
2021 tem maior tombo da série

perda histórica

Apesar do crescimento 
de 4,5% do Produto Interno 
Bruto (PIB) da indústria em 
2021, a produtividade do se-
tor caiu 4,6% no ano passado, 
o maior tombo na série his-
tórica apurada pela Confe-
deração Nacional da Indús-
tria (CNI) desde 2000.

Com os impactos diretos 
da pandemia de Covid-19 na 
economia desde 2020, a in-
dústria acumulou nos últi-
mos dois anos uma perda de 
produtividade de 5%, retor-
nando para os patamares de 
2016. Até então, a maior que-
da no indicador havia ocor-
rido em 2008, quando a pro-
dutividade da indústria caiu 
2,2% em meio à crise finan-
ceira internacional.

A menor produtividade é 
calculada em função das ho-

ras de trabalho nas fábricas 
e do volume de bens produ-
zidos. Na comparação com 
2020, o parque industrial 
funcionou por um tempo 
9,3% maior no ano passado, 
enquanto a produção au-
mentou apenas 4,3% na mes-
ma comparação.

“Essa desaceleração re-
flete os efeitos da segunda 
onda de Covid-19, ocorri-
da no início do ano, e as di-
ficuldades enfrentadas na 
retomada dos investimen-
tos e da produção. Além 
de gargalos antigos, como 
a complexidade do sistema 
tributário, há problemas 
com a falta ou alto custo 
de insumos e matérias-pri-
mas”, avaliou a gerente de 
Política Industrial da CNI, 
Samantha Cunha.

Impacto da pandemia
A produtividade da in-

dústria caiu em todos os tri-
mestres de 2021. A maior 
queda foi no começo do ano 
- durante a segunda onda de 
contágio pela variante Ômi-
cron do novo coronavírus. 
Na comparação com o últi-
mo trimestre de 2020, o tom-
bo foi de 4,2%. Nos demais 
trimestres do ano, a produ-
tividade seguiu caindo em 
torno de 1% em cada.

Ainda assim, a CNI acre-
dita que a produtividade do 
setor deve retomar a traje-
tória de crescimento - ain-
da que baixo - a partir des-
te ano. Em 2018 e 2019, por 
exemplo, o indicador cres-
ceu 0,8% e 0,9%, respecti-
vamente. No longo prazo, 
porém, pode haver um au-
mento sustentado da pro-
dutividade, desde que haja 
investimentos em inovação, 
como o 5G e tecnologias li-
gadas à indústria 4.0.

Eduardo Rodrigues 
Agência Estado

Foto: Marcello Casal/JrAgência Brasil

Copom define, hoje, nova taxa básica de juros 
e mercado projeta 11o aumento consecutivo

selic

O Comitê de Política Mone-
tária (Copom) do Banco Cen-
tral (BC) começou ontem mais 
uma reunião em que defini-
rá o patamar para a Selic. A 
nova taxa básica de juros deve 
ser divulgada hoje no início 
da noite.

Na ata do encontro ante-
rior, o BC sinalizou que deve 
voltar a aumentar, pela 11a vez 
consecutiva, a Selic. O atual ci-
clo de alta teve início em mar-
ço de 2021. A taxa atual é de 
11,75% ao ano e deve subir 1 
ponto percentual, nesta re-
união, segundo previsão do 

mercado financeiro.
No último boletim Focus, 

em que o BC mede a expecta-
tiva do mercado financeiro, a 
projeção é de que  a taxa básica 
encerre 2022 em 13,25% ao ano.

As estimativas do merca-
do para a inflação, entretanto, 
vêm crescendo há pelo menos 
16 semanas. No mês passado, 
o presidente do BC, Rober-
to Campos Neto, indicou que 
o futuro das taxas de juros 
no Brasil dependerá da exten-
são dos efeitos da guerra en-
tre Rússia e Ucrânia e de ou-
tros eventuais choques sobre 
a inflação.

A expectativa de alta acom-
panha o aumento nos preços. 

Em março, o Índice de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), que mede a inflação 
oficial, foi de 1,62%, maior taxa 
para o mês desde o início do 
Plano Real, em 1994. Em 12 
meses, o acumulado chegou a 
11,30%, quase o dobro do teto 
da meta do Banco Central, que 
é de encerrar o ano com infla-
ção de 3,5%, com tolerância 
de 1,5 ponto percentual para 
mais ou menos.

A taxa Selic (Sistema Espe-
cial de Liquidação e de Custó-
dia) serve como parâmetro de 
quanto o governo paga para 
tomar dinheiro emprestado 
por meio da emissão de títu-
los públicos.

A política monetária tem 
também efeito sobre o câm-
bio. Em tese, altas na taxa Selic 
tendem a atrair o investimen-
to externo em títulos públicos 
brasileiros, cuja rentabilidade 
aumenta, o que acaba pressio-
nando o dólar para baixo dian-
te do real.

Eventos em outros países, 
contudo, têm o poder de mi-
tigar esse efeito. Ontem, por 
exemplo, o Federal Reserve 
Bank (FED), o banco central dos 
Estados Unidos, também come-
ça a discutir os juros para os tí-
tulos norte-americanos. Uma 
esperada nova alta por lá tem o 
potencial de atrair fluxo de ca-
pital que iria para outros países.

Felipe Pontes 
Agência Brasil

n 

Atual ciclo 
de alta teve 
início em 
março de 
2021 e a nova 
perspectiva 
acompanha a 
elevação dos 
preços

Taxa atual definida pelo Banco Central é de 11,75% ao ano e deve subir um ponto percentual na reunião que acontece desde ontem, segundo o mercado financeiro
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Com um trabalho coti-
diano voltado à avaliação 
da qualidade e segurança 
dos alimentos ofertados à 
comunidade acadêmica no 
Restaurante Universitário 
(RU) da Universidade Es-
tadual da Paraíba (UEPB), 
a nutricionista da Pró-Rei-
toria Estudantil (PROEST), 
Nayara Massa, tem desen-
volvido diversos estudos na 
área de Ciências da Nutri-
ção, com ênfase na análise 
e controle de qualidade de 
alimentos, que são fruto da 
tese de doutorado e contri-
buem com a formação aca-
dêmica e profissional.

Recentemente, um es-
tudo de autoria da nutri-
cionista, que evidencia o 
potencial prebiótico do 
subproduto da jabuticaba 
utilizando sistemas de fer-
mentação in vitro, foi des-
taque no periódico inter-
nacional Food Chemistry. 
Com qualis A1 a revista 
científica é dedicada à pu-
blicação de estudos sobre a 
composição química, estru-
tura, propriedades e mu-
danças químicas no proces-
samento e armazenamento 
e os efeitos dessas mudan-
ças na qualidade e seguran-
ça dos alimentos.

Segundo Nayara, a jabu-
ticaba é uma fruta nativa da 
Mata Atlântica Brasileira 
que apresenta grande im-
portância socioeconômica 
e cultural e que, durante o 
processamento industrial, 
gera elevadas quantida-
des de subprodutos cons-
tituídos, principalmente, 
de cascas e sementes, que 
são descartados. Esse sub-

produto apresenta destacá-
vel valor nutritivo e elevada 
concentração de fibras die-
téticas e compostos fenóli-
cos, os quais podem atuar 
na modulação da microbio-
ta intestinal, estimulando o 
aumento da população de 
bactérias benéficas e pro-
dução de diferentes meta-
bólitos.

“Com a conclusão do es-
tudo foi possível identifi-
car que o subproduto da 
jabuticaba pode contribuir 
para modulação positiva 
dos grupos bacterianos que 
formam a microbiota intes-
tinal humana, estimulan-
do o crescimento de bac-
térias. Além disso, atuou 
estimulando a produção de 
metabólitos relacionados à 
melhoria da saúde intes-
tinal. Assim, o subprodu-
to da jabuticaba pode ser 
considerado um potencial 
ingrediente prebiótico re-
cuperado do processamen-
to agroindustrial de frutas 
para formular produtos ali-
mentícios funcionais de va-
lor agregado”, explica Na-
yara.

De acordo com Nayara, 
a tese de doutorado no Pro-
grama de Pós-Graduação 
em Ciências da Nutrição 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), intitulada 
“Investigação das proprie-
dades prebióticas do sub-
produto do processamen-
to da jabuticaba”, que foi 
apresentada em dezembro 
de 2021, proporcionou mais 
conhecimentos técnicos e 
científicos para aprimorar 
as atividades como nutri-
cionista do RU da UEPB.

A Empresa Paraibana de 
Comunicação (EPC) estreou, 
anteontem, na programação 
da Rádio Tabajara (AM 1.110 
e FM 105.5), a série “O Preço 
da Redenção”, com cinco re-
portagens especiais sobre o 
processo de ressocialização 
desenvolvido nos presídios 
paraibanos. Com transmis-
são até a sexta-feira (6), sem-
pre às 18h, os episódios tam-
bém serão lançados, durante 
este mês, como podcast nas 
plataformas de streaming da 
emissora. O primeiro da sé-
rie, intitulado “Tentando se li-
vrar do Passado”, já está dis-
ponível (acesse o QR Code 
ao lado).

Com mais de 20 horas de 
gravação, a apuração das re-
portagens se deu nas peniten-
ciárias Maria Júlia Maranhão, 
em João Pessoa, e Raimundo 
Asfora (Serrotão), em Campi-
na Grande. Além das ações e 
políticas de ressocialização 
destas duas unidades, como 
qualificação profissional, cur-
sos de formação, projetos de 
leitura, entre outras ativida-
des, a série traz à tona a his-
tória de 15 personagens e di-
ferentes abordagens sobre o 
papel e a importância do pa-
pel da ressocialização na Pa-
raíba.

Conforme explicou o ge-
rente de jornalismo da Rádio 
Tabajara e idealizador do pro-
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Produção, dividida em cinco reportagens, estreou ontem, na Tabajara, e será disponibilizada também em ‘podcast’

EPC faz série sobre ressocialização
“o preço da redenção”

A Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) aprovou on-
tem o projeto que determina 
a inclusão de informações so-
bre pertencimento a segmen-
to étnico-racial nos registros 
administrativos direciona-
dos aos empregadores e aos 
trabalhadores do setor priva-
do e do setor público, a fim 
de subsidiar futuras políti-
cas públicas.

O PL 6.557/2019 (na Câ-
mara, PL 7.720/2010), do de-
putado Vicentinho (PT-SP), 
altera a Lei 12.288, de 2010 
(Estatuto da Igualdade Ra-
cial), para determinar pro-
cedimentos e critérios de co-
leta de informações relativas 
a cor e raça no mercado de 
trabalho. 

A proposta também obri-
ga o IBGE a fazer, a cada cin-
co anos, censo para identi-
ficar a participação de cada 
grupo étnico-racial empre-
gado no setor público. 

As informações serão 
usadas na Política Nacional 
de Promoção da Igualdade 
Racial (PNPIR).

Relator na CAS, o sena-
dor Paulo Paim (PT-RS) foi 
favorável ao texto da forma 
como recebido da Câmara 
dos Deputados. A proposta 
agora segue para a Comissão 
de Direitos Humanos (CDH).

 O projeto permite que o 
poder público olhe dentro 
de suas entranhas, no senti-
do de identificar se a ocupa-
ção de seus cargos atende ou 
não à equidade étnica e ra-
cial necessária à concretiza-
ção do PNPIR. 

Com tal olhar e as medi-
das dele decorrentes, o poder 

público poderá servir de fa-
rol às organizações privadas, 
no sentido de promover a eli-
minação da discriminação 
racial tão nociva ao povo bra-
sileiro — afirmou o relator.

A senadora Zenaide Maia 
(Pros-RN) disse que a socie-
dade tem que se unir contra 
o racismo.

 Ninguém vai mudar isso 
se o Estado também não ti-
ver um olhado diferencia-
do — afirmou a senadora, 
ao relatar a morte de um jo-
vem negro, de 16 anos, nessa 
segunda-feira (2), após ne-
gligência em atendimento 
médico na cidade de Vila Ve-
lha (ES).

Autoclassificação
Pelo projeto, os empre-

gadores do setor público e 
privado deverão incluir, nos 
registros administrativos as-
sinados pelos seus emprega-
dos, um campo para que pos-
sam se classificar segundo 
o segmento étnico e racial a 
que pertencem, com utiliza-
ção do critério da autoclassi-
ficação e em grupos previa-
mente delimitados.

O trabalhador definirá a 
raça a que se acha perten-
cente nos seguintes formu-
lários: admissão e demissão 
no emprego; acidente de tra-
balho; inscrição de segura-
dos e dependentes no Institu-
to Nacional do Seguro Social 
(INSS); pesquisas do Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE); registro 
feito no Sistema Nacional de 
Emprego (Sine); e na Relação 
Anual de Informações So-
ciais (Rais).

n 

Marcos Thomaz, 
(ao lado) é o 
gerente de 
jornalismo da 
emissora e o 
idealizador do 
projeto.   
A equipe conta, 
ainda, com a 
participação 
dos editores 
de áudio Ana 
Clara Cordeiro, 
João Lira e  Luiz 
Monteiro; dos 
mídias sociais 
Romana Ramalho 
e Karl Newman; 
e de outros 
colaboradores 
da emissora

Fotos: Divulgação/UEPB

Fotos: Divulgação/UEPB

Reportagens somam mais de 20 horas de gravação e foram apuradas em duas penitenciárias em João Pessoa e Campina Grande

benefícios da casca e caroço da jabuticaba

UEPB está desenvolvendo pesquisa
A servidora destacou 

que pôde agregar conhe-
cimento científico na rea-
lização da avaliação dos 
aspectos de qualidade de 
alimentos/matérias-primas 
e formulação de estratégias 
de intervenção, para garan-
tir a segurança dos alimen-
tos ofertados à comunidade 
acadêmica da UEPB. Naya-
ra lembrou ainda da impor-
tância da licença concedida 
pela UEPB para que a mes-
ma pudesse cursar o referi-
do curso de pós-graduação 
e atualizar os conhecimen-
tos a serem utilizados na 

atividade profissional.
Além da publicação de 

artigos e do aperfeiçoamen-
to profissional, o estudo da 
técnica administrativa da 
UEPB, em conjunto com ou-
tras pesquisas sobre a ava-
liação do potencial prebióti-
co de subprodutos de frutas 
tropicais, permitiu a elabo-
ração e depósito de um pe-
dido de patente junto ao 
Instituto Nacional de Pro-
priedade Intelectual (INPI) 
intitulado “Preparo de fa-
rinhas a partir dos subpro-
dutos do processamento de 
frutas tropicais”.

n 

O subproduto 
da jabuticaba 
pode ser 
considerado 
um potencial 
ingrediente 
prebiótico

documentos trabalhistas

Senadores aprovam projeto 
que inclui dados sobre raça 

jeto, Marcos Thomaz, o gran-
de diferencial de O Preço da 
Redenção é a linguagem, que 
traz para o formato do rádio 
as mesmas configurações do 
podcast. “Sabemos que o po-
dcast nasceu com o rádio e, 
agora, ele influenciará o rá-
dio que teremos no futuro. 
Então,  nós pensamos em um 
produto com as mesmas ca-
racterísticas, técnicas de edi-

ção e apresentação utilizadas 
no podcast”, frisou Marcos, 
que também assumiu a gra-
vação e locução dos episódios.

A equipe conta, ainda, com 
a participação dos editores 
de áudio Ana Clara Cordei-
ro, João Lira e  Luiz Montei-
ro; dos mídias sociais Roma-
na Ramalho e Karl Newman; 
e de outros colaboradores da 
emissora. 

Ítalo Arruda 
Especial para A União

Acesse o podcast 
apontando o celular para o 

QR Code acima

Foto: Ortilo Antônio

“A ideia era apenas fazer 
uma matéria sobre o tema da 
ressocialização, mas a coisa 
foi crescendo e rendeu mate-
rial para desenvolvermos um 
trabalho ainda mais apro-
fundado”, ressaltou Marcos 
Thomaz, destacando que a 
iniciativa marca a história 
da Rádio Tabajara, que apre-
senta a primeira série para 
podcast.

Histórias
Série de matérias 

traz à tona a história 
de vida de 15 
personagens
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Agenda
Somente em 

agendamentos 
para esta semana 

(3 a 8 de maio), 
estão previstas 

300 visitas
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Espaço, inaugurado pelo Governo do Estado em novembro de 2021, 
registra a passagem também de turistas de 107 cidades brasileiras

Museu recebe visita de 
nove nacionalidades

Cidade de João Pessoa

# Dia das Mães 
com muita leitura!

Contato Comercial:
(83) 98885-3199

R$ 50,00

Combo Espelhos 
de Papel 1 e 2

R$ 130,00

Combo 
Celso Furtado

R$ 15,00

Jackson do 
Pandeiro
Fernando Moura

R$ 40,00

As Cidades 
de Zé Lins

R$ 35,00

Paulo Pontes: 
a arte das coisas 
sabidas
Paulo Vieira

R$ 50,00

Celso Amorim:
entre virtudes 
e vocações

M
A

R
K

E
T

IN
G

 E
P

C

R$ 20,00

Iluminuras
Jurandy Moura

R$ 30,00

Pensar o mundo, 
para mudá-lo
Celso Furtado

Em seis meses de funcio-
namento, o Museu da Cida-
de de João Pessoa já recebeu 
em torno de 15 mil visitas. 
Somente em agendamentos 
para esta semana (3 a 8 de 
maio), estão previstas 300 vi-
sitas, 200 delas de alunos do 
Liceu Paraibano, um dos mais 
tradicionais colégios da Rede 
Pública estadual de ensino.

Localizado na Praça da In-
dependência, Centro de João 
Pessoa, o museu foi inaugu-
rado pelo Governo do Esta-
do em novembro de 2021 e 
está sob a administração da 
Secretaria de Estado da Cul-
tura. Funciona de terça-feira 
a domingo, de 9 às 17h (tam-
bém nos feriados).

Segundo a museóloga Dé-
bora Oliveira, que integra a 
direção, o Livro de Visitas do 
Museu Cidade de João Pes-
soa já registra a passagem de 
visitantes de 107 cidades bra-
sileiras e de nove países: Bos-
ton, Denver e Portland – EUA, 
Paris – França, Madrid – Es-
panha, Vancouver – Canadá, 
NeuUlm – Alemanha, Oslo 
– Noruega, Genebra – Suíça, 
Helsinque – Finlândia e Vie-
na – Áustria.

Além do livro, onde qual-
quer um pode deixar registra-
da a sua presença, com ano-
tação do nome e origem, há 

grandes painéis sobre uma 
mesa, onde o visitante tam-
bém pode assinar e deixar pe-
quenas mensagens.

Adequações
Na manhã dessa segun-

da-feira (2), o secretário da 
Cultura, Damião Ramos Ca-
valcanti, se reuniu com a 
coordenação do Museu e re-
presentante da Secretaria de 
Estado da Infraestrutura para 
definir adequações, cuja ne-
cessidade foi detectada após 
essa primeira fase de funcio-
namento.

Equipamentos estão sen-
do adquiridos para ampliar 
as atividades do Museu e a 
Secult iniciou o planejamento 
para essa segunda fase de ins-
talações, que incluirão itens 
tecnológicos.

O Museu
Abriga a história passada 

e cotidiana da cidade e seu 
povo, promovendo exposi-
ções temporárias em várias 
expressões artísticas, e se uti-
lizando de tecnologias que o 

tornam museu in-
terativo. Foi cria-
do pelo Decreto 
41.707, de 13 de ou-
tubro de 2021.

O Museu está 
localizado em pa-
lacete na parte sul 
da Praça da Inde-
pendência, um es-
paço histórico que 
completará 100 
anos em 2022. Para 
restaurar o prédio, 
o Governo do Esta-
do investiu R$ 1,3 
milhão.

O casarão foi 
projetado e cons-
truído em 1924, 

pelo engenheiro Souto Bar-
celos, para servir de moradia 
a Tranquilino Monteiro, rico 
comerciante de algodão.O museu está sob a responsabilidade da Secretaria da Administração do Estado e funciona de terça a domingo, das 9h às 17h

Fotos: Secom-PB
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O Campinense terá uma 
nova fonte de arreca-
dação em 2022. É que o 
clube passa a integrar 

a lista de volantes com 80 clubes 
participantes no Timemania.  Com 
isso, a Raposa vai receber uma cota 
dos 11% dos recursos arrecadados 
com as apostas e destinados aos 
clubes, que serão divididos entre 
os participantes. Botafogo e Treze 
também aparecem na lista.

O Timemania é uma loteria cria-
da pelo Governo Federal com o in-
tuito de permitir a regularização 
das dívidas dos clubes de futebol 
brasileiros. Com funcionamento 
semelhante ao da Mega Sena, uti-
liza os escudos das equipes no lu-
gar dos números. Do total da ar-
recadação, 22% serão destinados 
diretamente para o pagamento de 
dívidas com INSS, FGTS, Recei-
ta Federal e outros impostos devi-
dos à União.

Esta é a primeira vez na histó-
ria que o clube rubro-negro apare-
ce na relação das equipes no volante 
do programa. Com a arrecadação, a 
ideia da diretoria é de poder contar 
com os novos recursos para auxiliar 
no abatimento das dívidas fiscais.

“Foi uma grande vitória do clu-
be neste início de 2022, uma luta 
que já buscamos há bastante tem-
po, que era a inclusão no volan-
te do Timemania, um programa 
que contribui bastante para o aba-
timento de dívidas. Agora espe-
ramos contar com o apoio de nos-
sa torcida, que ela possa apostar 
bastante e assim nos ajudar dire-
tamente a abater as nossas dívidas 
fiscais”, comentou Rômulo Farias, 
diretor de futebol do clube.

No mês de janeiro, o Governo 
Federal anunciou mudanças em 
relação à divisão de recursos.  De 
acordo com o texto, metade dos 
recursos será dividida igualmen-
te entre clubes das séries A, B, C e 
times de futebol profissional qua-
lificados no ranking da Confede-
ração Brasileira de Futebol (CBF), 
até que se complete o número de 
80 entidades de futebol profissio-
nal. A outra metade, por sua vez, 
será destinada aos clubes confor-
me a proporção de apostas indica-
das como “Time do Coração” em 
cada concurso. A medida passou a 
valer a partir deste mês. Também 
presente no volante do programa, 
o Botafogo vive a perspectiva por 
uma boa arrecadação de recursos, 
nesse novo formato, no programa 
do Governo Federal.

“Com o retorno normal da so-
ciedade às Casas Lotéricas, em fun-
ção da flexibilização da pandemia, 
acreditamos que teremos um gran-
de aumento no número de apostas 
nos programas da Caixa, inclusive 
no Timemania. Que o torcedor bota-
foguense possa apostar e contribuir 
com a nossa arrecadação junto ao pro-

grama”, comentou Raimundo Nóbre-
ga, conselheiro administrativo. 

Como as novas medidas do pro-
grama Timemania passaram a va-
ler já a partir deste mês, os torcedo-
res que fizerem as apostas devem 
escolher 10 números entre os 80 
disponíveis e ainda indicar o time 
do coração (Botafogo, Campinen-
se ou Treze). Ganha aquele que fi-
zer de três a sete acertos, ou acertar 
o clube indicado.  Por outro lado, 

a Caixa Econômica Federal (CEF) 
lançou nesta semana a “+Milioná-
ria”, nova modalidade de suas lo-
terias. Nela, em apostas múltiplas, 
o apostador poderá escolher de 6 a 
12 números entre os 50 disponíveis, 
e de 2 a 6 entre os seis trevos. Ga-
nhará o prêmio principal o aposta-
dor que acertar todas as seis deze-
nas e os dois trevos numerados. O 
primeiro sorteio está previsto para 
o dia 28 deste mês.

No volante, constam os nomes de 80 clubes, incluindo Botafogo e 
Treze, que já faziam parte da versão anterior da loteria da Caixa

Campinense 
é novidade na nova 

Timemania
Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Torcedores devem escolher 10 números entre 
os 80 disponíveis e ainda indicar o time do 
coração (Botafogo, Campinense ou Treze) 

Embora estejam focados na dis-
puta dos jogos do Campeonato 
Brasileiro da Série C, Botafogo e 
Campinense terão três confrontos, 
neste mês, sendo dois que irão de-
cidir o título do Campeonato Pa-
raibano e outro que vai marcar o 
reencontro dos clubes, na compe-
tição da terceira divisão do futebol 
nacional, após 19 anos.

A primeira partida da final, 
pelo Estadual acontece no dia 14, 
em João Pessoa. Maior campeão 
do Estado, o alvinegro busca o seu 
31o título, já a Raposa tenta levan-
tar o troféu pela 22a vez. O “Clássi-

co Emoção” já decidiu o título Pa-
raibano em nove ocasiões, sendo 
cinco vitórias do Campinense e 
quatro do Botafogo. Nas tempora-
das de 1977, 1998 e 2015, os clubes 
terminaram na primeira e segun-
da colocação, mas não houve con-
fronto final nas competições.

Alvinegros e rubro-negros 
chegam à decisão como protago-
nistas do futebol paraibano na ul-
tima década. De 2010 a 2021, pelo 
menos uma das equipes esteve 
presente na final da competição, 
nesse mesmo período, Botafogo 
e Campinense disputaram cinco 
finais, sendo que o Belo levou a 
melhor diante da Raposa em três 
oportunidades.

O Botafogo volta a disputar 
uma final depois de duas tempo-
radas. Na atual  edição, o clube 
terminou a 1a fase da competição 
como líder do grupo A e na semi-
final eliminou o Nacional de Pa-
tos, até chegar à decisão contra o 
Campinense. A diretoria do Belo 
projeta dois grandes jogos com a 
perspectiva de conquistar mais 
um título para o alvinegro da es-
trela vermelha. 

“A expectativa é de uma gran-
de final, pois chegaram à decisão 
as duas melhores equipes da com-
petição e protagonistas do futebol 
paraibano nos últimos anos, elas 
estão sempre representando a Pa-
raíba nas principais competições 
regionais e nacionais. Superamos 
vários obstáculos para chegarmos 
à final e serão dois grandes jogos. 
Esperamos contar com a presença 
das duas torcidas, e que no fim o 
Botafogo consiga conquistar mais 
um Campeonato Paraibano”, co-
mentou o presidente Alexandre 
Cavalcante. 

O Campinense chega para com-
pletar a sua 5ª final seguida na 
competição. O clube é detentor da 
melhor campanha, tem o artilheiro 
do Certame Estadual, Olávio, com 
nove gols marcados, e ainda tem a 
vantagem de jogar a segunda par-
tida em casa. Em 2015, o meia Luiz 

Fernando conquistou o título con-
tra o Botafogo, e novamente ves-
tindo a camisa rubro-negra o jo-
gador quer vencer o confronto de 
forma invicta. A partida, que vai 
definir o campeão paraibano de 
2022, acontece no dia 21, em Cam-
pina Grande. Além de decidirem o 
título, tanto Botafogo como Campi-
nense já estão garantidos na Copa 
do Brasil e na Copa do Nordeste, 
na próxima temporada, com isso, 
garantem também cotas por par-
ticipações nas duas competições.

Nesta temporada, o Campinen-
se foi um dos representantes do fu-
tebol paraibano na Copa do Brasil e 
na Copa do Nordeste. O clube aca-
bou eliminado na 1ª fase das duas 
competições, no entanto, recebeu 
o valor de R$ 620 mil e R$ 1,29 mi-
lhão, respectivamente, totalizan-
do um montante de  1,91 milhão. 

O terceiro confronto, no mês, 
válido pela 7ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro da Série C, agenda-
do para o dia 25, no Almeidão, vai 
marcar o reencontro das equipes 
na competição, após 19 anos.  As 
equipes já se enfrentaram em qua-
tro partidas, o alvinegro venceu 
três partidas e sofreu uma derro-
ta. Na história geral dos 313 jogos 
entre os clubes, o Botafogo tem 115 
vitórias contra 111 do Campinense, 
87 jogos terminaram empatados.

Clássico Emoção será disputado três vezes este mês
Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

n 

Pela primeira 
vez, o 
Campinense, 
que disputa 
a Série C do 
Brasileiro, 
passa a figurar 
na loteria e 
direção do 
clube confia 
no apoio do 
torcedor para 
conseguir 
mais recursos 
visando saldar 
as dívidas

Foto: Isaac Falcão/Campinense

Im
ag

em
: D

iv
ul

ga
çã

o/
C

ai
xa

O Botafogo terá dois jogos no Almeidão e um no Amigão contra a Raposa

Foto: Guilherme Drovas/Botafogo
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Futsal e voleibol: são essas 
as modalidades que já estão 
sendo disputadas nos Jogos 
Escolares e Paraescolares da 
Paraíba 2022, Etapa regional 
João Pessoa, que teve início 
na última segunda-feira, 2, 
e segue até dia 28 deste mês. 
Ainda nos esportes coletivos 
irão acontecer as disputas de 
handebol, iniciando no pró-
ximo dia 14, e  basquete no 
dia 16. Nas modalidades in-
dividuais as disputas no atle-
tismo, badminton, ciclismo, 
judô, karatê, wrestling, na-
tação, taekwondo, tênis de 
mesa, vôlei de praia e xadrez 
ainda serão iniciadas. 

O evento, que tem etapas 
em várias regiões do Esta-
do, teve início na última se-
mana do mês de abril, nas 

O basquete Unifacisa per-
deu a grande chance de em-
patar a série de cinco parti-
das contra o Minas depois 
da derrota de segunda-fei-
ra por 88 a 85, quando este-
ve melhor nas três fases da 
partida, sempre se impondo 
e chegando a abrir uma dife-
rença de 17 pontos, mas levou 
a virada de forma impressio-
nante.  Pra se ter uma ideia, 
no último quarto a Unifaci-
sa fez apenas 14 pontos con-
tra 36 do Minas. No primei-
ro quarto o placar foi de 22 a 

basquete unifacisa

Quarto jogo contra Minas será no dia 6

Disputas acontecem em 21 modalidades, e 18.500 atletas estão participando das competições em todo o estado

Bola rolando no futsal e voleibol
Jogos escolares 

Quantas vezes os nossos clubes já foram 
prejudicados pela arbitragem em 
competições nacionais? Muitas. Em 

disputas locais, há registros recentes de coisas 
tenebrosas como gol de mão confirmado e pênalti 
não marcado nas semifinais do campeonato. 
Assim é a arbitragem brasileira, uma das mais 
polêmicas do mundo. Será? Tem algum outro país 
que sofre tanto com a turma do apito? Não tenho 
conhecimento. Isso, no entanto, não significa 
dizer que não temos bons árbitros em nosso 
país. Temos sim! Mas confesso que esperava um 
rendimento melhor de nossa arbitragem após 
a introdução do árbitro de vídeo, o famoso VAR, 
já utilizado com sucesso em outros esportes e 
no futebol a mais tempo na Europa. A nossa 
esperança era de que as reclamações iriam 
diminuir, os jogadores teriam mais respeito 
com as marcações,ledo engano. Entramos em 
parafuso, tanto que recentemente a CBF demitiu 
vários integrantes da Comissão de Arbitragem, 
principalmente a turma que era responsável 
pelo VAR devido as reclamações constantes dos 
dirigentes de clubes. Houve muita pressão para a 
queda de alguns nomes. Será que vai melhorar? 
Aguardemos. É notório que existem excessos 
por parte de jogadores e técnicos na análise de 
lances polêmicos com irritabilidade injustificável. 
Também, ninguém é de ferro quando a coisa 
é muito explícita. Por uma questão de cultura, 
reclamamos até de um lateral invertido, imagina 
de um lance duvidoso. Além do mais nem todo 
jogo tem o recurso eletrônico. Que o digam 
os clubes das Séries C e D do Campeonato 
Brasileiro sem o árbitro de vídeo. No entanto, não 
justifica de maneira alguma os erros que vêm 
acontecendo como no jogo do Campinense contra 
a Aparecidense diante da anulação de um gol 
legal nos minutos finais da partida. A desculpa, 
pelo fato de não ter o VAR não cabe, porque antes 
nem se falava em VAR e esse tipo de lance tinha 
mais atenção do assistente. O Botafogo também 
já foi vítima muitas vezes e, na Copa do Nordeste 
deste ano, numa fase que não tinha o VAR. Para 
se ter uma ideia, em média, o custo da utilização 
deste recurso está em torno de R$ 30 mil por jogo. 
Num futebol pobre como o nosso realmente fica 
difícil a sua utilização, tanto que a CBF só paga 
nas Séries A e B e a partir das oitavas de final da 
Copa do Brasil. Já houve bastante reclamação, 
porém o custo segue sendo o maior problema. 
Difícil entender vendo os números do balanço 
da entidade. O lucro da CBF em 2021 foi de R$ 
68,92 milhões, um aumento de R$ 20 milhões em 
relação ao ano anterior. Agora, a CBF acumula 
R$ 723,9 milhões em caixa. Tá no último 
balanço aprovado recentemente. Com esses 
números não dá para entender o porque de 
deixar de fora as outras séries e fases da Copa 
do Brasil sem o VAR.

Finais do Paraibano
Nos próximos dias 14 e 21 deste mês acon-

tecem  as finais do Campeonato Paraibano 
envolvendo Botafogo e Campinense e seria 
interessante que os dois jogos não só tivessem o 
auxílio do VAR como também fosse dirigidos por 
árbitros de fora para evitar uma pressão maior 
sobre os profissionais da Paraíba, sem demérito 
a nenhum deles. O primeiro confronto acontece 
em João Pessoa, no Almeidão; e o segundo no 
Amigão, em Campina Grande.

Geraldo 
   Varela

gvarellajp@gmail.com | Editor de Esportes

Erros de 
arbitragem

Foto: Divulgação/CBF

Recentemente, a CBF demitiu vários integrantes do VAR

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.org

A Unifacisa perdeu para o Minas na última segunda-feira

12 para os paraibanos, no se-
gundo de 22 a 16 e no tercei-
ro, mas apertado, de 27 a 24.

 “Derrota difícil de dige-
rir, tivemos o domínio do jogo 
durante três períodos, pode-
ríamos estar liderando a série 
agora, mas no último quarto 
realmente não colocamos o 
nosso melhor basquete den-
tro de quadra. Agora temos 
que esfriar a cabeça, apren-
der com o que erramos e che-
gar em Minas para fazer um 
jogo de vida ou morte para 
prolongarmos a série e levar 
para o jogo 5”, pontuou o capi-
tão Adré Góes, da Unifacisa.

Os destaques da partida 
ficaram por conta de Antônio, 
cestinha da Unifacisa com 20 
pontos. Trevor Gaskins com 
17 pontos, 5 rebotes e 2 assis-
tências. Seguidos por André 
Góes, que anotou 15 pontos, 
4 rebotes e 4 assistências. Fe-
chando com Gerson com 12 
pontos e 8 rebotes. 

O basquete Unifacisa ago-
ra segue para belo Horizonte 
para disputar o jogo 4. Com 
o Minas liderando por 2 a 1, a 
série poderá ser decidida já na 
próxima sexta-feira, na Arena 
UnibH. A partida terá trans-
missão ao vivo pela rede Ita 
e YouTube.

88 a 85
foi o placar da derrota 

do time paraibano para 
o mineiro, resultado 
frustrante já que na 

maior parte do jogo a 
Unifacisa esteve sempre 

na frente do marcador

Colégio Motiva, do bairro de Miramar, e Otávio Novaes, do Bairro dos Novaes, se enfrentaram, ontem, no Ginásio do CPM

cidades de Catolé do rocha 
e Pombal, no Sertão do Es-
tado. As etapas regionais e 
estaduais seguem até o mês 
de novembro, quando acon-
tecem as Paralimpíadas Es-
colares em São Paulo. Pelo 
menos 18.500 estudantes das 
redes públicas e privadas 
de ensino do Estado estão 
participando dos jogos que 
não eram realizados há dois 
anos. As disputas acontecem 
em 21 modalidades. 

“Está todo mundo radian-
te e muito animado, princi-
palmente por conta dessa 
pausa que teve que ser dada 
devido à pandemia”, desta-
cou Gilmar Souza, coordena-
dor geral do evento. 

Serão 14 etapas regionais, 
onde os campeões se classi-
ficam para as estaduais nas 
categorias 12 a 14 anos e 15 a 
17 anos, em 21 modalidades. 

Os vencedores de cada uma 
representarão o estado da 
Paraíba nos Jogos Escolares 
brasileiros (JEbs), no rio de 
Janeiro e  na etapa nacional 
dos Jogos Escolares da Juven-
tude, em setembro, em Ara-
caju, respectivamente. 

Os Jogos Escolares e Pa-
raescolares são realizados 
pelo Governo do Estado, por 
meio da Secretaria da Juven-
tude, Esporte e Lazer (Sejel) 
em parceria com a Secreta-
ria de Estado da Educação 
(SEECT), e são destinados 
para alunos de 12 a 17 anos. 
Pelo calendário, haverá dis-
puta também em Campina 
Grande, Patos, Itaporanga, 
Itabaiana, Princesa Isabel, 
Monteiro, além de Sousa. 
Cuité, Cajazeiras, Guarabi-
ra e Mamanguape também 
sediarão o evento que já está 
movimentando o estado.

“Está todo 
mundo 
radiante 
e muito 
animado, 
principalmente 
por conta dessa 
pausa que 
teve que ser 
dada devido 
à pandemia

Gilmar Souza

Foto: Evandro Pereira

Foto: Amanda Rocha/Unifacisa
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Torneio de Beach Tennis
deve reunir 600 atletas

Começa, hoje, o Vivo Open de Beach Tennis. 
A primeira etapa será disputada diariamente, 
das 8h às 22h, até o próximo domingo, na Arena 
PixBet ACE, no bairro Altiplano Cabo Branco, em 
João Pessoa. De acordo com a organização, cerca 
de 600 atletas, entre homens e mulheres, devem 
passar pelas 16 quadras do complexo durante 
os cinco dias de disputas. Ao todo, a competição 
distribuirá R$ 50 mil em premiações, que serão 
divididos em 24 categorias. Durante o evento e 
também após o término, clientes da operadora 
que aderirem ao plano anual para utilização da 
Arena PixBet ACE garantirão isenção da última 
mensalidade por meio do programa de relacio-
namento da empresa, o Vivo Valoriza. Além do 
torneio, o público que marcar presença na Arena 
PixBet ACE ainda poderá usufruir de atrações 
musicais e gastronômicas para adultos e crianças 
durante todos os dias do evento.

Curtas
Flamengo duela contra o
Talleres na Argentina

Flamengo e Corinthians têm jogos importantes 
pela Copa Libertadores nesta quarta-feira. Quem 
primeiro entra em campo é o time carioca que 
enfrenta o Talleres, em solo argentino, no Estádio 
Mario Alberto Kempes, a partir das 19 horas. As 
duas equipes são integrantes do grupo H que tem 
o Fla na liderança com nove pontos e o adversário 
com seis. Sporting Crystal e Universidad Católica, 
do mesmo grupo, jogam às 23 horas, no Nacional 
de Lima. Já o Timão vai atuar na Colômbia, diante 
do Deportivo Cali, às 21 horas, no Colosso de 
Palmaseca. O Corinthians lidera o grupo E com 
seis pontos, dois a mais que o Cali. Pela Copa 
Sul-Americana, mais dois jogos com brasileiros: 
Atlético-GO x Defensa y Justicia, às 19h15; e 
Fluminense x Junior Barranquilla, às 21h30.

Sorteio da Copa do Mundo
Feminina acontece amanhã

Logo após o título de campeão do Sul-Ame-
ricano Feminino Sub-20, o Brasil mira a prepa-
ração para a Copa do Mundo Feminina Sub-20 
FIFA Costa Rica 2022. O primeiro passo para a 
competição será dado no próximo dia 5, com o 
sorteio que definirá os grupos da competição. O 
evento será realizado no Teatro Nacional de San 
José, na Costa Rica, às 16h (Horário de Brasília), 
com transmissão ao vivo no site da FIFA. 

A CBF será representada pela supervisora 
de Seleções Femininas, Ana Lorena Marche, e 
o técnico da Seleção Feminina Sub-20, Jonas 
Urias. Além de participar do sorteio, a delegação 
brasileira irá visitar instalações como centros de 
treinamento, estádios e hotéis que estarão dispo-
níveis para as seleções participantes durante a 
competição. A Copa do Mundo Feminina Sub-20 
Costa Rica 2022 será disputada entre os dias 10 
a 28 de agosto. 

Clubes encaminham a
criação de nova liga

Representantes de 23 clubes das Séries A e 
B se reuniram, ontem, em um hotel na zona Sul 
de São Paulo, para encaminhar a criação da 
Libra, uma nova liga de futebol no país. Oito 
agremiações assinaram um documento pre-
vendo a criação da liga, que tem como objetivo 
organizar o Campeonato Brasileiro, organizado 
pela CBF. O bloco formado por Corinthians, 
Flamengo, Palmeiras, Red Bull Bragantino, 
Santos e São Paulo - representados pela Coda-
jas Sports Kapital -, foi o primeiro a assinar o 
documento. O Cruzeiro e a Ponte Preta, ambos 
atualmente na segunda divisão, também assi-
naram o acordo.

Um segundo bloco, formado por América
-MG, Atlético-GO, Athletico-PR, Avaí, Ceará, 
Coritiba, Cuiabá, Fortaleza, Goiás e Juventude - 
integrantes do Movimento Futebol Forte -, pediu 
mais tempo de discussão para alinhar ideias 
antes da criação efetiva da liga. O principal 
entrave é a divisão do dinheiro dos direitos de 
transmissão das partidas, na qual o grupo não 
quer sair prejudicado. 

O Santos reclamou muito 
da arbitragem na derrota por 
2 a 1 para o São Paulo, nesta 
segunda-feira, pelo Campeo-
nato Brasileiro. Um dos mais 
exaltados ao apito final era 
Edu Dracena, executivo de 
futebol santista. O árbitro da 
partida, Leandro Vuaden, re-
latou na súmula do jogo uma 
ameaça, além de ofensas pro-
feridas a ele pelo dirigente.

De acordo com a súmu-
la, a intimidação aconteceu 
dentro do túnel de acesso 
aos vestiários do Morum-
bi. Vuaden relata que ele e a 
equipe de arbitragem foram 
interpelados por Edu Drace-
na, que os impediu de pros-
seguir o caminho para re-
clamar acintosamente das 
decisões do trio.

"P* sempre contra nós, 
vou colocar o nome de vocês 
para a torcida, para pegarem 
vocês na rua, pode me rela-
tar, estou cagando para vo-
cês, seus vagabundos", regis-
trou Vuaden na súmula

O principal motivo da re-
volta santista foi a marcação 
de um pênalti que originou 
o gol da vitória são-paulina 
nos minutos finais. Eles ale-
gam que no lance anterior à 
marcação da penalidade, o 
adversário cobrou um late-
ral que deveria ter sido mar-
cado a favor do Santos. O as-
sistente chegou a indicar que 
a cobrança era do time alvi-
negro, mas Vuaden inverteu 
a marcação, auxiliado pelo 
quarto árbitro.

Após o fim do jogo, Edu 
Dracena criticou publica-
mente Vuaden sobre o lance 
e também cobrou providên-
cias por parte de Wilson Se-
neme, anunciado neste mês 
como novo presidente da 

Comissão de Arbitragem da 
CBF, substituindo Leonardo 
Gaciba.

"A gente está cansado de 
mandar ofício para a CBF, 

para a FPF, para as entidades. 
O que o Vuaden, o quarto ár-
bitro e o bandeira fizeram 
com o Santos não se pode 
fazer, com todo o respeito ao 
profissional. Primeiro, foi fal-
ta. Segundo, a bola é do San-
tos, pegou no jogador do São 
Paulo. Terceiro, o bandeiri-
nha deu e apontou para o 
nosso lado e depois voltou, 
nosso jogador já estava sain-
do. Ele tinha que ter a ex-
periência de parar a jogada 
Logo em seguida, sai um pê-
nalti que prejudica um traba-
lho que a gente vem fazen-
do", disse Dracena.

O Santos ratificou a re-
clamação em uma nota ofi-
cial, assinada pelo presiden-
te Andres Rueda, divulgada 
no fim da noite desta segun-
da. O clube afirma não ser a 
primeira vez que é prejudi-
cado com "erros inaceitáveis" 
na atual temporada e cobra 
mais responsabilidade dos 
árbitros em suas atuações.

"Não só pelo Santos, mas 
por todos os clubes envolvi-
dos neste esporte. Não que-
remos ser beneficiados de 
forma alguma, mas também 
não aceitaremos ser prejudi-
cados", diz o texto.

2024
 é o ano que 

encerra o 
contrato do 

italiano com o 
Real Madrid que 
hoje joga contra 

o Manchester 
pela Liga dos 

Campeões

Executivo de futebol do Santos faz ameaças e ofensas ao árbitro após derrota para o São Paulo no Morumbi

Edu Dracena joga duro com Vuaden
reclamação de arbitragem

No embalo de mais um 
título nacional, Carlo Ance-
lotti revelou que o Real Ma-
drid deve ser o último clube 
que comanda em sua vitorio-
sa carreira. O técnico italiano, 
porém, disse que pode ficar 
na equipe espanhola por mui-
tos anos e não descartou trei-
nar uma seleção futuramente.

“Depois desta passa-
gem pelo Real Madrid, pro-
vavelmente vou me aposen-
tar. Mas, se o Real me quiser 
aqui por mais dez anos, vou 
treinar o time por mais dez 
anos”, disse o treinador, em 
entrevista à plataforma Pri-

me Video. Ancelotti tem con-
trato com o clube da capital 
espanhola até 2024.

Aos 62 anos, o treinador 
tem as portas abertas no clu-
be para uma futura renova-

ção. Em grande momento, o 
Real se sagrou campeão es-
panhol no fim de semana e, 
nesta quarta-feira, às 16 horas, 
no Santiago Bernabeu, pode-
rá conquistar a vaga na final 

da Liga dos Campeões - en-
frentará o Manchester City no 
Santiago Bernabéu, após per-
der por 4 a 3, na ida.

Com o título do fim de se-
mana, ele se tornou o primei-
ro treinador do mundo a ven-
cer as cinco principais ligas 
do mundo: Espanha, Inglater-
ra, França, Alemanha e Itália.

“Gostaria de passar mais 
tempo com meus netos, sair 
de férias com minha mulher. 
Há tantas coisas que deixei 
de fazer e que gostaria de fa-
zer. Gostaria de ir a muitos 
lugares que nunca fui, como 
a Austrália e o Rio de Janei-
ro”, disse Ancelotti, sem des-
cartar assumir uma seleção 
como última missão como 
treinador.

Sua experiência mais 
próxima de uma seleção foi 
como auxiliar técnico de Ar-
rigo Sacchi na seleção italiana 
que chegou à final da Copa do 
Mundo de 1994 - perdeu para 
a seleção brasileira nos Esta-
dos Unidos. “Sim, poderia 
haver uma seleção nacional, 
mas é prematura falar sobre 
isso agora.”

Ancelotti é a grande refe-
rência do técnico Tite. E até já 
foi especulado como possível 
substituto do treinador bra-
sileira à frente da seleção, as-
sim como já acontecera com 
Pep Guardiola.

Agência Estado

Agência Estado
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Em jogo dos mais disputados e cercado de muita polêmica, o São Paulo derrotou o Santos por 2 a 1

carlo ancelotti

Técnico pretende se aposentar no Real
Foto: Reprodução/Instagram

Ancelotti com o atacante Benzema: dupla de sucesso no Real

n 

Santos divulgou 
nota oficial 
ratificando a 
reclamação 
do dirigente e 
afirmando que não 
é a primeira vez 
que é prejudicado
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Há mais de cem anos, o Ins-
tituto Butantan, sediado em São 
Paulo, produz diversos tipos 
de soros contra toxinas de ani-
mais peçonhentos, como cobras, 
aranhas, escorpiões e lagartas, 
responsáveis por evitar seque-
las motoras e neurológicas ou 
a morte por envenenamento. 
Porém, mais do que produzir, 
seus cientistas e pesquisadores 
entenderam ser necessário usá
-los de forma adequada e des-
vendar o que acontece antes e 
depois do uso do soro para o 
sucesso do tratamento.

Por isso, em 1945 foi criado 
dentro do Instituto Butantan o 
Hospital Vital Brazil (HVB), que 
começou a aplicar os soros em 
vítimas de acidentes, se tornan-
do uma referência nesse tipo de 
atendimento. Atualmente, o Bu-
tantan é o maior produtor de 
soro antiofídico do Brasil, com 
mais de 275 mil ampolas entre-
gues por ano ao Sistema Único 
de Saúde (SUS).

“Entendemos que não bas-
ta somente entregar o soro na 
unidade de saúde se não tiver 
quem possa aplicar da manei-
ra correta, receber um ensina-
mento nesse sentido, sabendo 
o que acontece depois”, afirma 
a infectologista Fan Wen Hui, 
gerente de produção de soros 
do Instituto Butantan, que fez 
carreira no hospital.

E esse conhecimento envol-
ve um trabalho de investigação, 
primeiro dos sintomas e tam-
bém do local e circunstâncias 
onde o acidente ocorreu, que po-
dem indicar a predominância 
de uma certa espécie, facilitan-
do a aplicação do soro correto.

“Com todas essas informa-
ções, e uma boa anamnese [en-
trevista sobre queixas e sin-
tomas], o médico direciona o 
raciocínio para uma possibili-
dade terapêutica mesmo se o 
animal não estiver junto com o 
paciente e assim ele é capaz de 
chegar a um diagnóstico prová-
vel. É importante saber quando 
há e quando não há indicação de 
uso do antiveneno”, explica Fan.

Apesar dos acidentes com 
animais peçonhentos serem 
mais comuns em áreas rurais, 
não é raro acontecer também 
em ambientes urbanos, prin-
cipalmente com aranhas e es-
corpiões, que se proliferam 
nesses locais devido ao dese-
quilíbrio ecológico.

Dos acidentes com serpen-
tes, a maioria das ocorrências 
do Brasil é com jararacas e cas-
cavéis. E, na Região Amazô-
nica, também são comuns os 
acidentes com a surucucu-pi-
co-de-jaca. No acidente causa-
do por jararaca, conhecido tam-
bém como acidente botrópico, 
ele causa dor e inchaço no lo-
cal da picada, manchas arro-
xeadas e sangramento no fe-
rimento causado pela picada, 
sangramento gengival, na pele 
e urina. As complicações mais 
importantes são infecção e ne-
crose na região da picada e in-
suficiência renal.

No acidente causado por su-
rucucu-pico-de-jaca: conheci-
do também como acidente la-
quético, o quadro é semelhante 
ao acidente botrópico, e é acom-
panhado de vômitos, diarreia, 
diminuição dos batimentos 
cardíacos e queda da pressão 
arterial. O acidente causado por 
cascavel, conhecido também 

Aplicação de antitoxinas de animais peçonhentos, como cobras e aranhas, evita sequelas e a morte por envenenamento

Soro: a diferença entre vida e morte
INSTITUTO BUTANTAN

(Valéria de Almeida)

1937 — Noel Rosa, músico brasileiro
1980 — Josip Broz Tito, político iugoslavo
2000 — Sandra Bréa, atriz brasileira
2012 — Tinoco, cantor brasileiro
2020 — Aldir Blanc, 
letrista, compositor e cronista brasileiro
2020 — Flávio Migliaccio, 
ator, produtor e diretor brasileiro
2021 — Méa (Maria Lúcia Silva Enéas de 
Souza), assistente social, 
gestora pública e ativista de causas sociais (PB)
2021 — Paulo Gustavo, ator, humorista, diretor, 
roteirista e apresentador brasileiro

Mortes na História

Will Ribeiro
1o/5/2022 – Aos 22 anos, em 
Lucena, no Litoral Norte paraibano, 
por afogamento. Seu corpo foi 
encontrado no final da manhã da 
terça-feira (3). Ele estava com outros 
cinco amigos no Rio Miriri quando 
o grupo foi puxado pela correnteza em direção 
ao mar. Três vítimas conseguiram sair da água e 
outras duas foram resgatadas com a ajuda de um 
policial militar. Ele residia em Santa Rita (PB).

Foto: Reprodução

Aforismo
“Num certo momento 

da vida, não é a esperança 
a última a morrer, mas a 

morte é a última esperança.”

(Leonardo Sciascia)
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No início deste ano, publiquei, enquanto 
jornalista da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), reportagem sobre estudo 

que identificou 3.834 mortes evitáveis de recém-
nascidos no estado, entre 2009 e 2017. Esses óbitos 
representam 74,5% dos registros em período 
neonatal, relativo aos sete primeiros dias após o 
nascimento. Isso significa que a cada quatro mortes 
de recém-nascidos na Paraíba, nesse período, três 
eram evitáveis.

Ao todo, de acordo com o estudo, foram 
protocolados 7.241 óbitos no período neonatal e no pós-
neonatal (primeiro ano de vida) no estado da Paraíba, 
nos nove anos apurados pela pesquisa. No total, houve 
522.852 nascimentos nesse intervalo de tempo.

Para chegar a esses números, a pesquisadora Tiê 
Farias, responsável pelo estudo e egressa do Curso 
de Doutorado do Programa de Pós-graduação em 
Modelos de Decisão e Saúde da UFPB, analisou 
dados extraídos das declarações de óbito e das 
declarações de nascidos vivos disponibilizadas 
pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade 
(SIM) e pelo Sistema de Informações de Nascidos 
Vivos (Sinasc), gerenciados pelo Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde (DataSUS) 
do Ministério da Saúde.

Conforme o trabalho científico, entre as principais 
causas notificadas de óbito evitável de recém-
nascido no estado estão septicemia bacteriana 
não especificada do recém-nascido, síndrome da 
angústia respiratória do recém-nascido, pneumonia 
congênita não especificada e hipoxia intrauterina 
durante o trabalho de parto e o próprio parto.

À época, Tiê Farias me contou que os principais 
fatores relacionados a óbitos neonatais evitáveis na 
Paraíba são a escolaridade da mãe, prematuridade, o 
tipo de parto e o número de filhos vivos. Com o intuito 
de dar visibilidade e de humanizar essas histórias, 
por meio do método etnográfico, submeti, com o apoio 
da rede Mídia Ninja, proposta de narrativa ao Dart 
Center for Journalism and Trauma, um projeto da 
Columbia Journalism School, em Nova Iorque.

A proposta foi uma das 20 aceitas de jornalistas 
sediados no Brasil e nos demais países da América 
Latina, a fim de iluminar os efeitos da desigualdade 
no desenvolvimento da primeira infância, 
relacionados ou não à pandemia da covid-19. A 
apresentação oficial dos selecionados foi realizada 
no último dia 28. Os trabalhos serão desenvolvidos 
até outubro deste ano.

Tenho consciência das dificuldades que 
enfrentarei para finalizar esse projeto, porque, em 
um primeiro momento, provavelmente minhas fontes 
suspeitarão de que procurarei culpados. No entanto, 
o objetivo da narrativa será o de chamar a atenção 
de famílias, profissionais de saúde e autoridades 
para esse problema, além de rever e de criar 
modelos de decisão e saúde e de políticas públicas 
capazes de cessar essas mortes evitáveis.

Para a pesquisadora Tiê Farias, a redução dos 
níveis da mortalidade infantil neonatal é possível, 
principalmente com a intensificação dos cuidados com 
o recém-nascido e durante a gestação, principalmente 
nas áreas ruralizadas do estado da Paraíba.

É necessário destacar que mortes evitáveis de 
recém-nascidos e de crianças é uma preocupação 
mundial e meta da Agenda 2030 das Nações Unidas, 
plano de ação global que reúne 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas, 
criados para erradicar a pobreza e promover vida 
digna a todos, dentro das condições que o planeta 
oferece e sem comprometer a qualidade de vida das 
próximas gerações.

As crianças e seus cuidadores geralmente estão 
no epicentro de crises humanitárias, mas raramente 
no foco da cobertura midiática. Os debates que 
tenho tido em disciplina sobre a intersecção 
entre antropologia e saúde no Programa de Pós-
graduação em Antropologia e no Grupo de Pesquisa 
Criança, Sociedade e Cultura da UFPB têm me 
ajudado a pensar nesse grupo social marginalizado. 
Espero, sinceramente, que meu trabalho contribua 
para mortes evitáveis de recém-nascidos na Paraíba 
sejam erradicadas.

Pedro 
   Paz

Colaboração

Mortes evitáveis 
de recém-nascidos

Pedro Paz é jornalista e doutorando em Antropologia 
pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

José Roberto Lima
1o/5/2022 – Aos 62 anos, em Patos 
(PB), de parada cardiorrespiratória. 
Morreu após passar cerca de 15 
dias internado. Ele tinha sofrido um 
acidente de trânsito, numa colisão 
entre motocicletas. Residia em Boa 
Ventura (PB) e deixa esposa e três filhos.

Foto: Diamanteonline

Da Redação

Obituário
Maria Elisângela Neves
30/4/2022 – Aos 43 anos, no Sítio 
Pintos, na zona rural do Distrito 
de Casinha do Homem, em Santa 
Cruz (PB), na Região do Sertão. Foi 
encontrada morta no domingo (1º), 
um dia depois de ter saído com um 
amigo para beber em lajedo.

Foto: Reprodução

Noaldo Rocha
2/5/2022 – Aos 49 anos, em Sousa 
(PB). O comunicador da Rádio 
Progresso FM foi encontrado morto 
em seu apartamento no Centro 
de Sousa. Ele fazia os programas 
‘Patrulha Policial’ e ‘Carrossel do 
Brega’ e não havia comparecido para trabalhar. Era 
natural de Catolé do Rocha (PB) e atuava em Sousa 
há 17 anos. A polícia está investigando o caso e a 
suspeita é de morte súbita por ataque cardíaco.

Foto: Divulgação

Butantan entrega 275 mil ampolas de soro antiofídico por ano ao SUS

como acidente crotálico, se ca-
racteriza pela sensação de for-
migamento no local, sem lesão 
evidente, dificuldade de man-
ter os olhos abertos, com aspecto 
sonolento, visão turva ou dupla, 
dores musculares generalizadas 
e urina escura.

O acidente causado por co-
ral verdadeira, ou acidente ela-
pídico, é quando no local da pi-
cada não se observa alteração 
importante; as manifestações 
do envenenamento caracteri-
zam-se por visão borrada ou 
dupla, pálpebras caídas e so-
nolência. Já nos acidentes cau-
sados por serpentes não pe-
çonhentas, nem sempre elas 
conseguem inocular veneno.

Sobre os soros
O Butantan produz os soros 

antibotrópico (contra o envene-
namento de jararaca, jararacu-
çu, urutu, surucucu, comboia); 
antibotrópico e antilaquético 
(contra o veneno da jararaca, ja-
raracuçu, urutu, surucucu, com-
boia e surucucu-pico-de-jaca); 
anticrotálico (contra o envene-
namento de cascavel); antibo-

trópico e anticrotálico (contra 
o envenenamento por jarara-
ca, jararacuçu, urutu, comboia, 
e cascavel), antielapídico (con-
tra picada de coral verdadeira); 
antiescorpiônico; antiaracnídi-
co (contra o envenenamento da 
aranha-marrom, aranha-arma-
deira e escorpião) e antilonômi-
co (contra o envenenamento da 
lagarta Lonomia), entre outros.

Os soros do Butantan são 
frações de imunoglobulinas 
purificadas e específicas, com 
apresentação na forma líqui-
da, em frascos-ampola de 5, 10 
ou 20 mililitros (dependendo 
do tipo de soro) e que devem 
ser conservados em geladeira 
até o seu uso. Se conservados 
adequadamente, têm validade 
de 36 meses.

Sua produção envolve a imu-
nização de cavalos com antíge-
nos produzidos a partir de vene-
nos, toxinas ou vírus, a obtenção 
de diferentes tipos de plasma, 
que são submetidos a proces-
samento industrial de purifi-
cação e formulação, resultando 
em produtos de alta qualidade, 
segurança e eficácia.
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Zélia Ramalho
2/5/2022 – Aos 88 anos, em João 
Pessoa (PB), de causa natural. 
Era tia do cantor e compositor Zé 
Ramalho. Foi velada na Central 
de Velórios São João Batista e 
sepultada no Cemitério Senhor da 
Boa Sentença, na capital paraibana.

Foto: Reprodução



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

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

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE; 
ADJUDICO o seu objeto a: CMED DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 4.800,00; DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 826,00; GERALDO VIDAL DA NOBREGA ME - R$ 
18.094,00; GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - R$ 10.645,00; INSTRAMED INDUSTRIA MÉDICO 
HOSPITALAR LTDA - R$ 6.542,40; K. C. R. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 
EPP - R$ 2.400,00; KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS 
MEDICOS LTDA - R$ 101.000,00; MAGNA M??DICA LTDA - R$ 4.620,00; MAX DIAGNOSTICA 
COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA ME - R$ 68.800,00; MEDIC 
MANUTEN????O E REPARA????O DE EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 7.850,00; ODONTOMED 
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 6.795,00; RITA DE ANDRADE 
VIEIRA - R$ 2.350,00; ZIB COMERCIO E SERVI??OS LTDA - R$ 6.400,00.

Alcantil - PB, 31 de Março de 2022
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial
  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CMED DISTRIBUIDORA 
LTDA - R$ 4.800,00; DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 
826,00; GERALDO VIDAL DA NOBREGA ME - R$ 18.094,00; GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA 
- R$ 10.645,00; INSTRAMED INDUSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 6.542,40; K. C. R. 
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - R$ 2.400,00; KONICA MINOLTA 
HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - R$ 101.000,00; 
MAGNA M??DICA LTDA - R$ 4.620,00; MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTI-
GOS LABORATORIAIS LTDA ME - R$ 68.800,00; MEDIC MANUTEN????O E REPARA????O DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 7.850,00; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 
HOSPITALARES LTDA - R$ 6.795,00; RITA DE ANDRADE VIEIRA - R$ 2.350,00; ZIB COMERCIO 
E SERVI??OS LTDA - R$ 6.400,00.

Alcantil - PB, 05 de Abril de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA EM SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00010/2022. DO-
TAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 06.006–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
06006.10.122.1008.2020 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
06006.10.301.1008.1011 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O SETOR 
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de Alcantil e: CT Nº 00073/2022 - 19.04.22 - MAGNA M??DICA LTDA - R$ 4.620,00; CT Nº 
00074/2022 - 19.04.22 - MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABORATO-
RIAIS LTDA ME - R$ 68.800,00; CT Nº 00075/2022 - 19.04.22 - K. C. R. INDUSTRIA E COMÉRCIO 
DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - R$ 2.400,00; CT Nº 00076/2022 - 19.04.22 - ODONTOMED 
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 6.795,00; CT Nº 00077/2022 
- 19.04.22 - RITA DE ANDRADE VIEIRA - R$ 2.350,00; CT Nº 00078/2022 - 19.04.22 - GERALDO 
VIDAL DA NOBREGA ME - R$ 18.094,00; CT Nº 00079/2022 - 19.04.22 - CMED DISTRIBUIDORA 
LTDA - R$ 4.800,00; CT Nº 00080/2022 - 19.04.22 - MEDIC MANUTEN????O E REPARA????O 
DE EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 7.850,00; CT Nº 00081/2022 - 19.04.22 - ZIB COMERCIO E 
SERVI??OS LTDA - R$ 6.400,00; CT Nº 00082/2022 - 19.04.22 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 826,00; CT Nº 00083/2022 - 19.04.22 - GIGANTE RECEM 
NASCIDO LTDA - R$ 10.645,00; CT Nº 00084/2022 - 19.04.22 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE 
DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - R$ 101.000,00; CT Nº 00085/2022 
- 19.04.22 - INSTRAMED INDUSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 6.542,40.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Serviços médicos com especialidade em cardiologia. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 

Presencial nº 00003/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022: Recursos Federais/Recursos Pró-
prios: 03.000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 10.302.0012.2067 10.302.0012.2080 Elemento 
de Despesa: 33903600/33903900 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física/ Outros Serviços 
de Terceiros Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 26/04/2023. PARTES CONTRATANTES: Fundo 
Municipal de Saúde de Araruna e: CT Nº 00009/2022 - 27.04.22 - EGA GESTAO DE NEGOCIOS 
LTDA - R$ 46.440,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

ADJUDICAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00007/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2022, que objetiva: Aquisições 
Parceladas de Material Odontológicos de Consumo e Permanente, para suprir as necessidades 
dos ESF´s, deste Município; ADJUDICO o seu objeto a: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRO-
DUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN - R$ 5.538,00; BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - R$ 
25.530,00; CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 874,50; 
CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 5.938,00; DENTAL BH 
BRASIL - R$ 3.592,50; FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARM MÉDICOS E HOSPITA-
LARES LTDA - R$ 85.382,80; FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS 
CIRURGICOS - R$ 13.242,00; ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE 
EIRELI - R$ 7.882,55; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 
LTDA–ME - R$ 12.869,70; ODONTOMED T/A LTDA - R$ 8.652,60; VIDA NATURALIS COMERCIO 
ATACADISTA LTDA - R$ 2.077,00.

Arara - PB, 03 de Maio de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial  
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2022, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Material Odontológicos de Consumo e Permanente, para suprir as necessidades dos ESF´s, 
deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: APOGEU 
CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN - R$ 5.538,00; BH-
DENTAL COMERCIAL EIRELI - R$ 25.530,00; CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
PARA SAUDE LTDA - R$ 874,50; CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 5.938,00; DENTAL BH BRASIL - R$ 3.592,50; FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS 
FARM MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 85.382,80; FATO IMPORTADORA E EXPORTA-
DORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - R$ 13.242,00; ODONTOMASTER COMERCIO DE 
PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - R$ 7.882,55; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICO HOSPITALARES LTDA–ME - R$ 12.869,70; ODONTOMED T/A LTDA - R$ 8.652,60; VIDA 
NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - R$ 2.077,00.

Arara - PB, 03 de Maio de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: Locação de veiculo 
sem condutor em tempo integral, com quilometragem livre, para atendimentos das atividades 
administrativas da mesa diretora e parlamentares do poder legislativo municipal até dezembro 
de 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: HC LOCACAO DE 
VEICULOS LTDA - R$ 27.810,00.

Alagoinha - PB, 05 de Abril de 2022- .
ADELSON BATISTA DE MELO

Vereador  Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de veiculo sem condutor em tempo integral, com quilometragem livre, para 

atendimentos das atividades administrativas da mesa diretora e parlamentares do poder legislativo 
municipal até dezembro de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2022. DO-
TAÇÃO: RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO REPASSE DO DUODÉCIMO 3.3.90.39.01 
– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 3.3.90.36.01 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Física. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Câmara Municipal de Alagoinha e: CT Nº 00009/2022 - 05.04.22 - HC LOCACAO DE VEICULOS 
LTDA - R$ 27.810,00.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

 - IN00001/2022
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2022, 
que objetiva a Contratação de Profissional para prestação dos SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, junto 
a Câmara Municipal de alagoinha .  RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: MARINALDO BEZERRA PONTES – CNPJ: 33.068.444/0001-18, R$ 40.500,00 – Quarenta 
Mil e quinhentos reais

Alagoinha - PB,01 de Abril de 2022
ADELSON BATISTA DE MELO

Vereador  Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ALGOINHA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVO-
CATÍCIOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA . FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibili-
dade de Licitação nº IN00001/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS Dotação consignada no 
orçamento vigente 2022 RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento 
vigente 2202– 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: Fevereiro 
a Dezembro de 2022 PARTES CONTRATANTES: CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e MARI-
NALDO BEZERRA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA– CNPJ: 33.068.444/0001-
18- CT Nº 00010/2022 – 01.04.2022 - R$ 40.500,00 – Quarenta Mil e quinhentos reais

ADELSON BATISTA DE MELO
Vereador  Presidente

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVO-

CATÍCIOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA .
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Vereador Presidente .

RATIFICAÇÃO: Vereador Presidente, em 01/04/2022.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 04/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obra de ampliação de Unidade 

Básica de Saúde localizada na Rua Manoel Antônio dos Santos, no Município de Belém do Brejo 
do Cruz/PB. Data e Local, às 09:00 horas do dia 19/05/2022, na sala de Reuniões da CPL, na Rua 
Alcindo Olímpio Maia, 432 - Manoel Forte Maia, Belém do Brejo do Cruz – PB.

Belém do Brejo do Cruz/PB, 03 de maio de 2022.
 DEBORA YASMIM BRAGA MARTINS

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE 

PNEUS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DE BELÉM PB. FUNDAMENTO LEGAL:  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00048/2021. 
DOTAÇÃO: 04.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0188.2017 MANTER AS ATIVIDADES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 500. RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 104.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 12.361.0188.2022 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE 
TRANSPORTE ESCOLAR500. RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS140.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO553. TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES 
AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR146.3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE COSNUMO 07.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E 
TRANSPORTE15.451.0021.2031 MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA¬500. RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS210.3.3.90.30.01MATERIAL DE CONSUMO 15.451.0575.2032 MAN-
TER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA500. RECURSOS NÃO VINCULADOS 
DE IMPOSTOS227.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO08.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E MEIO AMBIENTE20.606.0021.2034 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICUL-
TURA E MEIO AMBIENTE500. RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS240.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM10.301.0428.2061 
MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES PÚBLICAS EM SAÚDE500. RECURSOS NÃO VINCU-
LADOS DE IMPOSTOS410.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO10.301.0428.2059 MANTER A 
OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO600. TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO 
DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL396.3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO01.01 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL08.244.0468.2045 
MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 500. RECURSOS 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 299.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.0483.2050 
MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 500. RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS 325.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO: VIGÊNCIA: até o final do exercício finan-
ceiro de 2022. Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00102/2022 - 07.04.22 - LARISSE LEONIA 
DE PONTES NERI. CNPJ nº 37.929.885/0001-18– R$ 170.254,00. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCE-
LADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BELÉM – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: GUSTAVO XAVIER GARCEZ - R$ 92.392,00; M CARLOS NETO MATERIAL 
DE CONSTRUCAO - R$ 48.000,00.

Belém - PB, 03 de Maio de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2022

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BELÉM – PB; ADJUDICO o seu objeto a: GUSTAVO 
XAVIER GARCEZ - R$ 92.392,00; M CARLOS NETO MATERIAL DE CONSTRUCAO - R$ 48.000,00.

Belém - PB, 03 de Maio de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2022

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA TENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu objeto a: MAIS DISTRIBUICOES PB CO-
MERCIO E SERVICO LTDA - R$ 41.900,00.

Belém - PB, 28 de Abril de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA TENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 41.900,00.

Belém - PB, 03 de Maio de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 13:00 horas do dia 17 de Maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE FÓRMULAS LÁCTEAS, SUPLEMENTOS ALIMEN-
TARES E FRALDAS (REFERENTE AOS ITENS REMANESCENTES DOS PREGÕES Nº 0025/2022 
e Nº 0026/2022) PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES E USUÁRIOS DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 03 de Maio de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE BELÉM

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - ADITAMENTO DE VALOR Partes: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E ADEMIR LOURENÇO 
DE AMORIM-ME CNPJ: 26.601.495/0001-06. Ref. PP 00018/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
PEIXES PARA A DISTRIBUIÇÃO ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB, POR 
OCASIÃO DA SEMANA SANTA DO ANO DE 2022. Extrato do 1º. TERMO ADITIVO ao Contrato 
n.º 00098/2022, com a empresa acima mencionada, correspondente ao ADITIVODE VALOR na 
importância de R$ 5.397,00 (CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS) serão pagas 
através da seguinte dotação orçamentária: 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 
BELEM 08.244.0468.2044 CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICI-
PAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  291.3.3.90.32.01 MATERIAL, BEM OU 
SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Assinaturas da prorrogação contratual em: 13/04/2022.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 17 de Maio de 2022, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE TELHAS E PERFIL PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE 
BELÉM–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal 
nº 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 03 de Maio de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE BELÉM

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - ADITAMENTO DE VALOR Partes: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E ADEMIR LOURENÇO 
DE AMORIM-ME CNPJ: 26.601.495/0001-06. Ref. PP 00018/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
PEIXES PARA A DISTRIBUIÇÃO ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB, POR 
OCASIÃO DA SEMANA SANTA DO ANO DE 2022. Extrato do 1º. TERMO ADITIVO ao Contrato 
n.º 00098/2022, com a empresa acima mencionada, correspondente ao ADITIVODE VALOR na 
importância de R$ 5.397,00 (CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS) serão pagas 
através da seguinte dotação orçamentária: 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 
BELEM 08.244.0468.2044 CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICI-
PAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  291.3.3.90.32.01 MATERIAL, BEM OU 
SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Assinaturas da prorrogação contratual em: 13/04/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DE FORMA PARCELADA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, publicado no dia 29/04/2022 no Diário 
Oficial do Estado da Paraíba, pág. 26; no Jornal A União do dia 29/04/2022, pág. 26. Devido a mero 
erro formal,Onde se lê: “Abertura da sessão publica: 08h30min horas do dia 12 de abril de 2022. 
Início da fase de lances: 08h31min horas do dia 12 de abril de 2022”; Leia-se: “Abertura da sessão 
publica: 08h30min horas do dia 12 de maio de 2022. Início da fase de lances: 08h31min horas do dia 
12 de maio de 2022”; E, Onde se lê: “PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021”; Leia-se: “PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 00008/2022”.

Barra de Santana - PB, 03 de maio de 2022
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08.2022.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Nossa Senhora do Rosário 35, Centro – Cuitegi/PB, às 09h00min, do dia 17.05.2022, licitação 
modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, objetivando aquisições 
de equipamentos “CFTV” – (Circuito Fechado de Televisão) para melhor atender às necessidades 
administrativas, oferecendo maior segurança às Unidades Educacionais, Ônibus Escolares e Prédio 
Sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais nºs 8.666/93, 10.520/02, 123/2006, Decreto Municipal nº 
01.2013 e demais legislações pertinentes. Outros esclarecimentos e Cópia do Edital poderão ser 
obtidos no endereço retro mencionado, em dias úteis, no horário compreendido de 08h00min às 
12h00min. sites: www.cuitegi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Cuitegi/PB, 03 de maio de 2022.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA 

nº 2.05.042/2022/CSL/FMCA/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05,considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.042/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa jurídica:PARA ACONFECÇÃO DE SACOLINHAS PERSONALIZADAS PARA COM-
POSIÇÃO DOS KITS DA CORRIDA DO BEM,em razão da empresa FLAVIA ALMEIDA SILVA , com 
CNPJ: 41.297.610/0001-86, embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, no valor total de R$ 
17.500,00(Dezessete mil e quinhentosreais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orça-
mentária: Funcional Programática: 08.243.1019.2142(Ações programas aprovados pelo conselho).
Elemento da Despesa: 3390.39. Fonte de Recursos: 15001000.

Campina Grande, 03 de maio de 2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário de Assistência social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
EXTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.070/2022/CSL/FMCA/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.070/2022/CSL/FMCA/SEMAS/PMCG. PAR-

TES: FMCA/SEMAS/PMCG E FLAVIA ALMEIDA SILVA. OBJETO CONTRATUAL: CONFECÇÃO 
DE SACOLINHAS PERSONALIZADAS PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS DA CORRIDA DO BEM. 
PRAZO: 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 2.05.042/2022/CSL/FMCA/SEMAS/PMCG, ART. 24, II LEI Nº 8.666/93. FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA: 08.243.1019.2142 ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS: 
15001000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E FLAVIA ALMEIDA SILVA VALOR GLOBAL: 
R$ 17.500,00 (DEZESSETE MIL E QUINHENTOS REAIS). DATA DE ASSINATURA: 03/05/2022.

VALKER NEVES SALES 
Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00005/2022
Ata de Registro de Preços nº RP 00005/2022, Pregão Presencial nº 00005/2022 / Objeto: CON-

TRATAÇÃO E EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO 
DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE COXIXOLA/PB. PARTES SIGNATÁRIAS: Prefeitura Municipal 
de Coxixola – PB – CNPJ: 01.612.757/0001-07 e IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI 
-ME – CNPJ: 08.397.547/0001-84 / Valor: R$ 679.990,00 (seiscentos e setenta e nove mil novecentos 
e noventa reais) – Item (s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16. Vigência: 
29/04/2023 / Assinatura: 29/04/2022. Fundamento Legal: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, por meio do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE UMA 
RETROESCAVADEIRA, CONFORME PROPOSTA Nº 025253/2021. Abertura da sessão pública: 
08:30 horas do dia 18 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 08:31 horas do dia 18 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 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, con-
sideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 11:00 horas 
e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3306–1057. 
E-mail: cplcoxixola@gmail.com.  Edital: http://www.coxixola.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br;   https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/.  

Coxixola - PB, 02 de Maio de 2022
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

 HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2022, que objetiva: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
ELÉTRICA DOS ESTÁDIOS MUNICIPAIS DO CAMPO DO VELHO E SERROTE APERTADO, 
AMBOS NO MUNICÍPIO DE COXIXOLA/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licita-
tório: Licitação Fracassada.

Coxixola - PB, 02 de Maio de 2022
NELSON JOSÉ NEVES HONORATO

 Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO E EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA 

PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE COXIXOLA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00005/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Coxixola: 09.00 
SECRETARIA DE ESPORTES 27.392.0022.2048 ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES 
E LAZER 500. RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Coxixola e: CT Nº 60501/2022 - 28.04.22 - IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL 
EIRELI - R$ 468.360,00.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00005/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO E 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS 
NO MUNICÍPIO DE COXIXOLA/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - R$ 679.990,00.

Coxixola - PB, 28 de Abril de 2022
NELSON JOSÉ NEVES HONORATO

Prefeito Constitucional 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00003/2022
OBJETO: Construção do Centro de Atendimento ao Turista, neste Município. LICITANTES 

HABILITADOS: ANCORA CONSTRUTORA LTDA; CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXAN-
DRE LTDA; FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA.; FM CONSTRUCOES E 
ADMINISTRACOES EIRELI; HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; JGM ENGENHARIA 
E INCORPORACAO LTDA; QUALITY CONSTRUCOES LTDA. LICITANTES INABILITADOS: não 
houve licitante inabilitado. Comunica-se que a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 13/05/2022, às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rodovia Pb 
018, S/N - Rodovia - Conde - PB, no horário das 12:00 as 18:00 horas - de Segunda a Quinta - e 
das 08:00 as 14:00 horas - Sexta dos dias úteis. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. 

Conde - PB, 03 de Maio de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

 Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00017/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00017/2022, para o dia 09 

de Maio de 2022 às 14:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Av. Severino Jorge de 
Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 
horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 993287104. E-mail: licitacuite@gmail.com. 

Cuité de Mamanguape - PB, 03 de Maio de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Pregoeira Oficial 

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00005/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
AMBULÂNCIA DO TIPO FURGÃO PARA SIMPLES REMOÇÃO para atendimento de pacientes 
do Município, conforme necessidades da Secretaria de Saúde; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Cuité de Mamanguape - PB, 02 de Maio de 2022
MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO

Secretário e Gestor

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00005/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DO 

TIPO FURGÃO PARA SIMPLES REMOÇÃO para atendimento de pacientes do Município, conforme 
necessidades da Secretaria de Saúde. ABERTURA: 23/02/2022 as 14:00 horas. JUSTIFICATIVA: 
Licitação Deserta. DATA: 02/05/2022.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DA PREFEITA
TOMADA DE PREÇOS 001/2021

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO
O MUNICÍPIO DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DA PARAIBA,sediado a Praça dos 

Três Poderes s/n, no município de Cruz do Espírito Santo – PB, neste ato Neste ato representada 
pela sua Prefeita Constitucional a Sra. ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA FARIAS,vem por intermé-
dio deste instrumento comunicar, que a Comissão Permanente de Licitação – CPL, recebeu a foi 
repassada para a chefe do executivo, que após análise do recurso administrativo impetrado pela 
Empresa MOURA & ANDRADE CONSTRUÇÕES, CNPJ: 18.127.470/0001-86em desfavor do 
resultado da Empresa QUALITY CONSTRUÇÕES – CONSTRUÇÕES: 26.183.729/0001-34, no 
qual após análise e leitura do parecer jurídico e técnico da assessoria, julgou o chefe do executivo 
PROCEDENTE, o referido recurso e dando lhe provimento total, ficando como ganhadora do 
certame supracitada.aempresa: ANDRADE CONSTRUÇÕES, CNPJ: 18.127.470/0001-86,com o 
valor apresentado de R$  959.150,25 (Novecentos e cinquenta e nove mil cento e cinquenta reais 
e vinte e cinco centavos. Seguem os tramites administrativos de praxe em conformidade com os 
ditames legais, respeitando os prazos recursais. Demais informações poderão ser obtidas no site 
do município: www.cruzdoespiritosanto.pb.gov.br, e e-mail: licitacao@cruzdoespiritosanto.pb.gov.
brpelo horário das 08:00 às 12:00 de segunda a sexta.

Cruz do Espírito Santo, 29 de abril de 2022.
 ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA FARIAS

PREFEITA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

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

do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de pneus diversos, 
destinados aos veículos próprios e máquinas pesadas deste Município. Abertura da sessão públi-
ca: 09:30 horas do dia 17 de Maio de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma 
sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) OUVIDORIA NO SITE. E-mail: prefeituradeduasestradas.
pb@gmail.com. Edital: http://duasestradas.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Duas Estradas - PB, 02 de Maio de 2022
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 4 de maio de 2022      25Publicidades



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Maio de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Parcelada de 
medicamentos de A à Z Tipo Ético, Genérico e Similar, que não compõe o elenco de Assistência 
Farmacêutica Básica para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde deste município 
de Esperança – 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 2028/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08h00min Às 13h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Esperança - PB, 02 de Maio de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de produtos hortifrutigranjeiros 
para atender as necessidades do Hospital Municipal de Esperança – 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 1.907/19; Decreto Municipal nº 2028/21; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08h00min Às 13h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Esperança - PB, 02 de Maio de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, por meio do site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATÉ O DES-
TINO FINAL NO ATERRO SANITÁRIO LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE – PB, 
COM A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMINHÃO ROLL ON–ROLL OFF, JUNTO 
A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANPORTE DO MUNICÍO DE ESPERANÇA –PB. 
Abertura da sessão pública: 15:00 horas do dia 16 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 15:01 
horas do dia 16 de Maio de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no or-
çamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; Decreto Municipal nº 1.907/19; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08h00min Às 13h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361–3801. 
E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Esperança - PB, 03 de Maio de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00001/2022. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FU-

TURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS 
AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA – PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes 
empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, 
comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo 
contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores: Adovandro Luiz Fraporti - CNPJ 07.554.943/0001-05. Alexandre R 
Barbosa da Silva - CNPJ 40.295.063/0001-37. Andiva Comercio de Equipamentos e Servicos Ltda 
- CNPJ 26.873.236/0001-26. Assum Preto Producoes Culturais e Comercio de Materiais para Uso 
Medico Eireli - CNPJ 10.462.477/0001-42. Casa Hospitalar Ibipora Eireli - CNPJ 10.769.989/0001-
56. Cirurgica Sao Felipe Produtos para Saude Eireli - CNPJ 07.626.776/0001-60. Distribuidora 
de Produtos Agreste Meridional Ltda - CNPJ 40.876.269/0001-50. Gigante Recem Nascido Ltda 
- CNPJ 62.413.869/0001-15. Kss Comercio e Industria de Equipamentos Medico Ltda - CNPJ 
79.805.263/0001-28. M Carrega Com??rcio de Produtos Hospitalares - CNPJ 32.593.430/0001-50. 
Mogi Medical Equipamentos Eireli - CNPJ 28.199.997/0001-70. Odontomed Comercio de Produtos 
Medicos Hospitalares Ltda-me - CNPJ 09.478.023/0001-80. Promedi Distribuidora Ltda - CNPJ 
27.672.644/0001-82. Rv Comercio e Servi??os Administrativos Ltda - CNPJ 34.175.047/0001-08. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, no horário 
das 08h00min Às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (083) 3361-3801.

Esperança - PB, 07 de Abril de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de gás de cozinha – GLP destinados a diversas Secretarias 

deste Município de Esperança – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.002–GABINETE DO PREFEITO 
02002.04.122.2001.2002 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 02.004–SECRE-
TARIA DE ADMINISTRACAO 02.007–SECRETARIA DE EDUCACAO 02007.12.361.1003.2017 
– MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 02007.12.361.1003.2015 – MANUT DAS ATIV 
DO ENSINO FUNDAMENTA MDE 02.011–SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 
02011.15.122.2001.2045 – MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE 
02011.15.451.1026.2046 – MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 02.012–SEC 
DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 02012.20.122.2001.2051 – MAN DAS A. SEC 
DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 02012.20.605.1025.2052 – MANUT DOS SERV DE 
MERCADO FEIRA E MATADOURO 02012.26.782.1018.2048 – MELHORIAS DE ESTRADAS 
VICINAIS 09.009–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09009.10.301.1017.2030 – MANUT DAS ATIV 
DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 09009.10.301.1017.2072 – MANUT.DAS ATIV DO PROG 
SAÚDE DA FAMILIA 09009.10.302.1017.2081 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 
09009.10.302.1018.2077 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
09009.10.302.1018.2078 – MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL 10.010–FUNDO MUNIC 
DE ASSIST E SERVICO SOCIAL 10010.08.122.2001.2034 – MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL 10010.08.243.1005.2037 – MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 
10010.08.244.1006.2069 – DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF). VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Esperança e: CT Nº 00118/2022 - 13.04.22 - IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA - R$ 314.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DE FORMA PARCELADA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, publicado no dia 29/04/2022 no Diário 
Oficial do Estado da Paraíba, pág. 26; no Jornal A União do dia 29/04/2022, pág. 26. Devido a mero 
erro formal,Onde se lê: “Abertura da sessão publica: 08h30min horas do dia 12 de abril de 2022. 
Início da fase de lances: 08h31min horas do dia 12 de abril de 2022”; Leia-se: “Abertura da sessão 
publica: 08h30min horas do dia 12 de maio de 2022. Início da fase de lances: 08h31min horas do dia 
12 de maio de 2022”; E, Onde se lê: “PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021”; Leia-se: “PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 00008/2022”.

Barra de Santana - PB, 03 de maio de 2022
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 horas do dia 13 de maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para:Eventual Aquisição de hortifrutigranjeiros destinada a atender 
as necessidades deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 003/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: licitacaogurinhem@
gmail.com. Edital: https://www.gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurinhém - PB, 02 de maio de 2022
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 10:00 horas do dia 13 de maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para:AQUISIÇÃO PARCELADA DE BOTIJÃO DE 
GÁS GLP C/13 KG (C0NTEÚDO E VASILHAMES) E AGUÁ MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 
LITROS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 
DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 003/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: licitacaogurinhem@
gmail.com. Edital: https://www.gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurinhém - PB, 02 de maio de 2022
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA A REALIZAÇÃO DE 
ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES QUE ATUEM NA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: INEXIGÍVEL de Licitação nº 
IN00015/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento 
vigente 2022 – 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: Dezembro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e CENTRO DE 
INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - R$ 645.120,00 – Seiscentos e quarenta e Cinco Mil 
cento e vinte reais - CT Nº 00113/2022 – 08.03.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00015/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA A REALIZAÇÃO 

DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES QUE ATUEM NA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 08.03.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais Médico hospitalares ( itens fracassados), e curativos 
para melhor atender as necessidades da Secretaria de Saúde para o exercício de 2022. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00047/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: 
16.00 – Fundo Municipal de Saúde – Secretaria de Saúde 10.301.2002.2087 – Manter Atividades de 
outros programas de saúde 10.301.2002.2088 – Manutenção ASPS– BLC Custeio: atenção básica 
(PAB) 10.303.2002.2094– Manutenção ASPS – BLC Custeio: A farmacêutica 3.3.90.30.01 – Material 
de Consumo 3.3.90.32.01 – Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde da 
Guarabira e: CT Nº 00252/2022 - 20.04.22 - FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MÉD. E 
HOSPITALARES LTDA - R$ 345.166,00; CT Nº 00253/2022 - 20.04.22 - HEART MEDICAL MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA - R$ 61.550,00; CT Nº 00254/2022 - 20.04.22 - MODERNA HOSPITALAR CO-
MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - R$ 1.243.869,40; CT Nº 00255/2022 
- 20.04.22 - R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - R$ 1.100.055,30; CT Nº 
00256/2022 - 20.04.22 - SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 
LTDA - R$ 376.586,00; CT Nº 00257/2022 - 20.04.22 - TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA - R$ 113.098,00; CT Nº 00258/2022 - 20.04.22 - VIDA DISTRIBUIDORA 
DO NORDESTE LTDA - R$ 284.850,00; CT Nº 00259/2022 - 20.04.22 - VIVA SAÚDE MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 85.550,00.
  

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresas especializadas em serviços Médicos, nas especialidades 

em serviços de saúde, para atender aos Munícipes que recebem atendimento pelo sus, secretaria 
municipal de saúde, Município de Guarabira – estado da paraíba. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00046/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / 
OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2022 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CON-
TRATANTES: Fundo Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00247/2022 - 20.04.22 - CLICK 
CONSULTA SERVIÇOS MEDICOS - R$ 677.499,00; CT Nº 00248/2022 - 20.04.22 - HOSPITAL 
DIA TOP MAIS LTDA - R$ 19.800.000,00; CT Nº 00249/2022 - 20.04.22 - MED MEDICINA SER-
VIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME - R$ 285.570,00; CT Nº 00250/2022 - 20.04.22 - UNIDADE 
RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - R$ 779.000,00; CT Nº 00251/2022 - 20.04.22 - WANDERLEY 
DIAGNÓSTICOS LTDA - R$ 1.704.430,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00047/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00047/2022, que objetiva: Aquisições 
parceladas de Materiais Médico hospitalares ( itens fracassados), e curativos para melhor atender 
as necessidades da Secretaria de Saúde para o exercício de 2022; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MÉD. E 
HOSPITALARES LTDA - R$ 345.166,00; HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - R$ 
61.550,00; MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS 
LTDA - R$ 1.243.869,40; R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - R$ 
1.100.055,30; SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 
376.586,00; TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 113.098,00; 
VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA - R$ 284.850,00; VIVA SAÚDE MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR LTDA - R$ 85.550,00.

Guarabira - PB, 20 de Abril de 2022
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00046/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00046/2022, que objetiva: Contratação de 
empresas especializadas em serviços Médicos, nas especialidades em serviços de saúde, para 
atender aos Munícipes que recebem atendimento pelo sus, secretaria municipal de saúde, Muni-
cípio de Guarabira – estado da paraíba; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: CLICK CONSULTA SERVIÇOS MEDICOS - R$ 677.499,00; HOSPITAL DIA TOP 
MAIS LTDA - R$ 19.800.000,00; MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA – ME - R$ 
285.570,00; UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - R$ 779.000,00; WANDERLEY DIAGNÓS-
TICOS LTDA - R$ 1.704.430,00.

Guarabira - PB, 20 de Abril de 2022
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00050/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00050/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de formulas alimentares para distribuição entre pacientes com patologia conforme demanda. (Itens 
Fracassados); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALLMED DIS-
TRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT - R$ 43.898,00; CENTRO 
ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL – CENEP LTDA - R$ 402.630,00; 
MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - R$ 
89.918,00; NORDESTE HOSPITALAR EIRELI - R$ 255.950,00; SOS COMÉRCIO DE MATERIAIS 
MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 100.750,00.

Guarabira - PB, 03 de Maio de 2022
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 00051/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00051/2022, que objetiva: contratação de empresa 
no ramo pertinente para aquisições de fraldas infantis e geriatricas , para melhor atender a neces-
sidade da população carente do município, conforme demanda; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LT - R$ 505.088,10; MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS 
MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - R$ 155.364,00; PAULO PONTES DA SILVA - R$ 133.036,20.

Guarabira - PB, 03 de Maio de 2022
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00055/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00055/2022, que objetiva: Contratação de 
veículos para transporte diversos conforme termo de referência; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - R$ 281.000,00; HIAN 
SAMUEL LAURENTINO FERREIRA - R$ 63.992,00; JOSÉ WILSON SANTOS - R$ 155.200,00; 
LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA - R$ 63.992,00; MARIA DAS GRACAS RODRIGUES 
MENDES LEITE - R$ 97.350,00; VICENTE DE SOUZA - R$ 39.920,00.

Guarabira - PB, 03 de Maio de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO 
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00016/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2022 
– Elemento de despesa: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e 
ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA – CNPJ: 30.366.238/0001-
04 - CT Nº 00233/2022 – 08.04.2022 - R$ 698.832,00 - Seiscentos e Noventa e Oito Oitocentos 
e Trinta e Dois Reais.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

  
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00016/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO 

FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Prefeito.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 08/04/2022.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 0006/2022

A Prefeitura Municipal de Imaculada-PB. Torna público que fará realizar através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antônio Caetano, 92 - Centro - Imaculada - PB, às 09:00 
horas do dia 16 de maio de 2022, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item. Objeto Aquisição parcelada de medi-
camentos para atender as necessidades da farmácia básica da secretaria de saúde do município 
de Imaculada-PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado ou pelo E-mail: licitacaopmi2021@gmail.com Edital: http://www.imaculada.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Imaculada - PB, 03 de maio de 2022.
JOSÉ GILSON PEREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 00026/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Frei Damião de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 08h30min do dia 17 de maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de gêneros 
alimentícios diversos para melhor atender as demandas da administração municipal, exercício de 
2022, conforme termo de referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00028/2015. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Itapororoca - PB, 02 de maio de 2022
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, por meio do site https://www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação 
de emprese especializada no fornecimento de Equipamentos Odontológicos para atende as neces-
sidades dos PSFs, Centro de Saúde e CEO, através do Fundo Municipal de Saúde do Município 
de Itatuba. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 19 de Maio de 2022. Início da fase de 
lances: 10:10 horas do dia 19 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; Decreto 
Municipal nº 31/20; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: https://itatuba.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Itatuba - PB, 03 de Maio de 2022
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 CONVOCAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00009/2022
A Prefeitura municipal de Itatuba, através do Pregoeiro oficial, no uso de suas atribuições legais; 

COMUNICA E CONVOCApara continuidade dos trabalhos –PROCESSO: Pregão Presencial nº 
00009-2022. A sessão publicada será realizada no dia 10 de Maio de 2022 às 08h30min horas, 
INFORMAÇÕES: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis Telefone: (083) 3398–1020. 
E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br.

ITATUBA - PB, 03 de Maio de 2022.
JUSCELINO DA SILVA MONTEITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
AVISO DE RESULTADO 
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00013/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Pregoeira, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, o resultado de julgamento de Proposta do PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 00013/2022, com o seu objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS 
A DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2022. Conforme especificação do 
edital. Sendo considerado classificada a Proposta da empresa JOANA DARC COSTA AFREU – 
Valor: R$ 230.517,00

Ibiara-PB, 02 de Maio de 2022 
LETICIA HELLEN MARQUES RODRIGUES 

Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
AVISO DE RESULTADO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Pregoeira, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação e julgamento de Proposta do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2022, com o seu objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB. Conforme especi-
ficações do edital. Sendo considerado classificada a Proposta da empresa PUBLIC SOFTWARE 
INFORMATICA LTDA – Valor: R$ 45.600,00 (quarenta e cinco mil e seiscentos reais). 

Ibiara-PB, 02 de Maio de 2022 
LETICIA HELLEN MARQUES RODRIGUES 

Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00007/2022
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 DV00007/2022, 
que objetiva: Análise nos sistemas da Folha de Pagamento e Contabilidade do perído de Janeiro de 
2017 à Dezembro de 2020; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA - R$ 17.000,00.

Ibiara - PB, 03 de Maio de 2022
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº 00003/2022

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 00003/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MI-
NISTRAÇÃO DE CURSOS DE CONFEITARIA E OUTROS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: LUCIANA DE ARAÚJO (LUCIANA BUFFET) - R$ 17.500,00.

Juazeirinho - PB, 26 de Abril de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE 

MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE CONFEITARIA E OUTROS, VISANDO ATENDER DEMANDAS 
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
00003/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO: 02.090 
– SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL – 02.090.08.244.0002.2096 – ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA – 33.90.39 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 23/10/2022. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e: CT Nº 03301/2022 - 26.04.22 
- LUCIANA DE ARAÚJO (LUCIANA BUFFET) - R$ 17.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Presidente João Pessoa, 305 - Centro - Juazeirinho - PB, às 11h30min HORAS DO DIA 17 DE MAIO 
DE 2022, licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO, para: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E PREPARAÇÃO PARA INSTALAÇÃO 
DE 01 UM APARELHO DE RAIO X SHIMADZU CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 005-A/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: 
licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Juazeirinho - PB, 03 de Maio de 2022.
ERINALDO ARÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 09h30min HORAS DO DIA 17 DE 
MAIO DE 2022, licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO POR COMPRA DE URNAS FU-
NERÁRIAS, VISANDO FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS, 
DESTINADAS A ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 005-A/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: 
licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Juazeirinho - PB, 03 de Maio de 2022.
ERINALDO ARÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFOR-

MATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00016/2018. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00119/2018 - AGILL PRODUTOS 
SISTEMAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.625.611/0001-41 - 4º Aditivo - prorroga o prazo por 
mais 12 meses e atualizar valor inicial do contrato para R$ 662.598,65. ASSINATURA: 29.04.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
SEGUNDA CHAMADA  - MOTIVO: DESERTO
A Prefeitura de Manaíra torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de 

Apoio, sediada na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra – PB, licitação modalidade Pregão Pre-
sencial, Segunda Chamada do tipo menor preço por lote, para: Contratação de serviços automotivos 
de oficina mecânica destinada a frota de veículos e maquinas pesadas da  Prefeitura Municipal de 
Manaíra- PB. Data e horário da sessão pública: às 13:00hs do dia 16/05/2022.Fundamento legal: 
Lei Nº 10.520/02, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Prefeitura Municipal. Informações: no 
horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Manaíra - PB, 02 de maio de 2022.
JAIRO JUNIOR ALVES FRANÇA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público que fará realizar através do 
pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor PREÇO, no dia 26 de Maio de 2022 as 09:00 horas, tendo como 
objetivo: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVI-
DADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PEDRO RÉGIS. A reunião ocorrerá na 
sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. Senador Ruy Carneiro, 
n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb. O edital será disponível através do link https://transparencia.
elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201140&menu=off ou na CPL no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Pedro Régis, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis-PB, 03 de Maio de 2022.
Polyana Farias Torres

Pregoeira Oficial

Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação 

Ratifico, a Dispensa nº 00029/2022, em favor da empresaNIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 
– ME, inscrita no CNPJ/CPF sob n° 32.481.097/0001-98,tendo como objeto a Contratação de em-
presa especializada no fornecimento de Materiais Clínicos Diversos para atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde do Município de Piancó-PB.Como Valor Global Estimado de R$ 8.250,00 
(oito mil duzentos e cinquenta reais), em consequência fica a mesmo convocado a assinar o termo 
contratual, conforme Art. 72, e Art. 75, II da Lei 14.133/2021. 

Piancó- PB, em 02 de maio de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00029/2022.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADO:NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO – ME, inscrita no CNPJ/CPF sob n° 

32.481.097/0001-98.
OBJETIVO:Contratação de empresa especializada no fornecimento de Materiais Clínicos Diver-

sos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Piancó-PB.
VALOR GLOBAL ESTIMADO:R$ 8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais).

Piancó- PB, em 02 de maio de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preço Nº 0006/2022
 A Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, por meio da comissão de licitação, torna público a 

realização da licitação na modalidade Tomada de Preço Nº 0006/2022, com objeto: Locação de um 
veículo caminhão (3/4) com carroceria aberta motor com potência a partir de 90CV, com capacidade 
a partir de 4 toneladas a partir do ano de 1990, em bom estado de conservação, emplacado, com 
motorista. Destinado a Secretaria de Infra Estrutura por tempo integra. Abertura dia 19/05/2022 às 
08:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro. O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br.

Pedra Branca - PB, 03 de maio de 2022
Severino Luiz de Caldas 

Presidente da CPL 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ

RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2022

A Prefeitura Municipal de Puxinanã, através de sua CPL, torna público aos licitantes interessa-
dos, o resultado da fase de julgamento dos Documentos de Habilitação da Tomada de Preços nº. 
002/2022, que tem por objeto a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS LOCALIZADAS DENTRO DO PERÍ-
METRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ – PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE 
Nº 1070543-22/2020, como segue: EMPRESAS INABILITADAS:QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA, 
CNPJ: 26.183.729/0001-34 por não atender aos seguintes itens do Edital: 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 
6.1.9, 6.1.10, 6.1.11, 6.1.12; GR CONSTRUTORA EIRELI ME, CNPJ: 27.450.426/0001-01  por 
não atender aos seguintes itens do Edital: 6.1.2.3, 6.1.4.2.1.1;, EMPREITEIRA TAVARES EIRELI, 
CNPJ: 03.255.805/0001-71 por não atender aos seguintes itens do Edital: 6.1.3.2, DIAS CONS-
TRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ: 17.421.938/0001-88  por não atender aos seguintes itens do Edital: 
6.1.2.1, 6.1.2.3, 6.1.2.4, 6.1.2.5, 6.1.2.6, 6.1.2.7 6.1.3.2. EMPRESAS HABILITADAS:ESTRUTURAL 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI ME, CNPJ: 05.881.170/0001-46,RF 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIVELI, CNPJ: 29.878.872/0001-39,SERRA CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME, CNPJ: 14.031.903/0001-44,JGM ENGENHARIA E INCOR-
PORAÇÃO LTDA, CNPJ: 28.697.127/0001-20,E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI, CNPJ: 17.560.794/0001-40,BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI ME, CNPJ: 
31.162.496/0001-23,ANTUNES ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 22.455.563/0001-07,PR CONS-
TRUÇÕES LTDA ME, CNPJ: 36.121.012/0001-11,ARENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇOES EIRELI, 
CNPJ: 31.615.295/0001-34;HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 26.836.842/0001-
71,APN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 08.317.848/0001-50,INPREL CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 03.757.786/0001-84, COFEM CONSTRUÇOES SERVIÇOS 
TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ: 17.440.286/0001-29,RETA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 19.744.104/0001-39,RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA, CNPJ: 19.910.1005/0001-06,TORRES CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 14.313.165/0001-
28, CONSTRUTORA APODI EIRELI, CNPJ: 17.620.703/0001-15, A S CONSTRUÇÕES EIRELI, 
CNPJ: 33.506.391/0001-70.Caso não haja manifestação de recursos, fica marcada a sessão de 
abertura das propostas de preços para o dia 12 de maio de 2022, as 10h00 min (horário local) ou 
na mesma hora do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente na referida 
data, na sala da Comissão Permanente de Licitaçãoda Prefeitura de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito 
de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PBinformações através do E-mail: cml.puxinana@gmail.com.

Puxinanã, 03 de maio de 2022
Brenda Yasmim Carvalho de Melo

Presidenta da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

 Nº. 0004/2022
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
Tomada de Preços nº. 004/2022, do tipo “Tipo Menor Preço Global”, cujo objeto é a AMPLIAÇÃO 
DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO NASCIMENTO. Data de abertura: 20/05/2022 às 
11h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no 
site: www.tce.pb.gov.br ou e no Setor de Licitações da Prefeitura de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de 
Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB no horário de expediente através do E-mail: cml.puxinana@
gmail.com. Outras informações pelo Telefone (83) 3380-1007

Puxinanã, 03 de maio de 2022
Brenda Yasmim Carvalho de Melo

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

 Nº. 0003/2022
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade Tomada de 
Preços nº. 003/2022, do tipo “Tipo Menor Preço Global”, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DA QUA-
DRA CEBERTA  DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO NASCIMENTO. Data de abertura: 
20/05/2022 às 09h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no site: www.tce.pb.gov.br ou e no Setor de Licitações da Prefeitura de Puxinanã, à Av. 
Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB no horário de expediente através do E-mail: 
cml.puxinana@gmail.com. Outras informações pelo Telefone (83) 3380-1007

Puxinanã, 03 de maio de 2022
Brenda Yasmim Carvalho de Melo

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: FORNECIMENTO DE ITENS, PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS 

COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE REMIGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00019/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.140 
Fundo Municipal de Assistência Social 08 244 1003 2049 Concessão de Benefícios Eventuais 
de Assistência Social 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita Fonte de Recursos 15001000 
Recursos Livres (Ordinário). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00151/2022 - 02.05.22 - ALEXSANDRA 
DINIZ FERNANDES - ME - R$ 47.880,00; CT Nº 00152/2022 - 02.05.22 - XAND’S COMERCIAL 
DE ALIMENTOS EIRELI - R$ 26.400,00; CT Nº 00153/2022 - 02.05.22 - RAIMUNDO ADELMAR 
FONSECA PIRES - R$ 290.490,00.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº 00026/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, por meio do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: SERVIÇO 
DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, TIPO MINIVAN, COM 
CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR 
CONSULTAS E EXAMES FORA DO MUNICIPIO. 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. 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 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.
BR; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Remígio - PB, 03 de Maio de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA 

Nº DP00021/2022
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 DP00021/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA CENTRALIZAÇÃO E PRO-
CESSAMENTO DE CRÉDITOS PROVENIENTES DE 100% (CEM POR CENTO) DA FOLHA DE 
PAGAMENTO GERADA PELO MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$ 460.000,00.

Remígio - PB, 26 de Abril de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00021/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTI-

TUIÇÃO FINANCEIRA, PARA CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE CRÉDITOS PROVE-
NIENTES DE 100% (CEM POR CENTO) DA FOLHA DE PAGAMENTO GERADA PELO MUNICÍPIO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração e Finanças. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 26/04/2022.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA CENTRALIZAÇÃO E 

PROCESSAMENTO DE CRÉDITOS PROVENIENTES DE 100% (CEM POR CENTO) DA FOLHA 
DE PAGAMENTO GERADA PELO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DP00021/2022. VIGÊNCIA: até 26/04/2027. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Remígio e: CT Nº 00150/2022 - 26.04.22 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$ 460.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS SECOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DA ME-

RENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00013/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Remígio: 02.050 Secretaria de Educação 12 306 1001 2021 Manutenção do Programa 
Merenda Escolar 3390.30 99 Material de Consumo Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres 
(Ordinário) 15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00122/2022 - 13.04.22 - ALEXSANDRA 
DINIZ FERNANDES - ME - R$ 406.426,50; CT Nº 00123/2022 - 13.04.22 - CHRISTIANNY MAROJA 
EIRELI - R$ 22.500,00; CT Nº 00124/2022 - 13.04.22 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES 
- R$ 359.615,00; CT Nº 00125/2022 - 13.04.22 - VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 
- R$ 60.000,00; CT Nº 00126/2022 - 13.04.22 - COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - R$ 
224,00; CT Nº 00127/2022 - 13.04.22 - FRANCISCO ANTONIO BATISTA - R$ 5.954,00; CT Nº 
00128/2022 - 13.04.22 - MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 45.000,00; CT Nº 00129/2022 - 
13.04.22 - JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA - R$ 150.190,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de material médico hospitalar para atender as necessidades das 
Unidades Básicas de Saúde, SAMU e Fundo de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00027/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 06:00 
– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE) – 10.301.2008.2041//10.302.2009.2045/10
.302.2010.2047/10.301.2008.2053/10.303.2012.2048 – ELEMENTO DE DESPESAS:3.3.90.30.99 
– MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00107/2022 - 02.05.22 - CRM COMERCIAL 
LTDA - R$ 23.424,36; CT Nº 00108/2022 - 02.05.22 - EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS LTDA EPP - R$ 888.745,70; CT Nº 00109/2022 - 02.05.22 - FARMAGUEDES COM. DE 
PROD. FARM. MED. E HOSPITALARES LTDA - R$ 39.356,40; CT Nº 00110/2022 - 02.05.22 - JM 
COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - R$ 56.941,30; CT Nº 00111/2022 - 02.05.22 - JOSÉ 
NERGINO SOBREIRA - R$ 7.502,95; CT Nº 00112/2022 - 02.05.22 - LEAO COMERCIO DE MULTI 
UTILIDADES LTDA - R$ 32.085,00; CT Nº 00113/2022 - 02.05.22 - NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IM-
PORT E EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP - R$ 7.836,00; CT Nº 00114/2022 - 02.05.22 
- ODONTOMED COMERCO DE PRODUTOS MEDICO HOSPT. LTDA ME - R$ 9.178,75; CT Nº 
00115/2022 - 02.05.22 - ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 
LTDA - R$ 78.727,35; CT Nº 00116/2022 - 02.05.22 - TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA - R$ 36.000,00.
  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00027/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de 
material médico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, SAMU e 
Fundo de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: CRM COMERCIAL LTDA - R$ 23.424,36; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA EPP - R$ 888.745,70; FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSPITALARES 
LTDA - R$ 39.356,40; JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - R$ 56.941,30; JOSÉ 
NERGINO SOBREIRA - R$ 7.502,95; LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA - R$ 
32.085,00; NNMED–DISTRIBUIÇÃO, IMPORT E EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA–EPP - R$ 
7.836,00; ODONTOMED COMERCO DE PRODUTOS MEDICO HOSPT. LTDA ME - R$ 9.178,75; 
ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 78.727,35; 
TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 36.000,00.

Solânea - PB, 02 de Maio de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL DE SOLÂNEA

RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 0024/2022 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE-

TARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Foram considerados vencedores do certame, os licitantes: 
ANA CRISTINA DO NASCIMENTO TARGINO 12829699432 - Valor: R$ 36.000,00; LUIZ CARLOS 
BARBOSA MATIAS 10265505488 - Valor: R$ 25.200,00. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, a Rua Per-
nambuco, S/N - Centro - Solânea - PB - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.. 
Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 03 de maio de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00006/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00006/2022, para o dia 16 de Maio de 2022 às 08:00 horas; e do início da fase de lances para 
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB. Telefone: (083) 
3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Solânea - PB, 02 de maio de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB
AVISO DE DISPENSA Nº 00003/2022

COM BASE NO ART. 
Nº 75, INCISO I DA LEI 14.133/2021

A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas/PB, com sede Praça Bossuet Wanderley, 61 
- Centro - São José de Espinharas - PB, em conformidade com o Art. 75, inciso I - da Lei Federal 
nº 14.133/2021 torna público que fará realizar, Contratação Direta - Dispensa de Licitação, para: 
Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Projetos de Engenharia para Reforma 
da Escola Municipal do Ensino Fundamental Tenente Titico Gomes, Ampliação da Escola Municipal 
do Ensino Infantil e Fundamental Luís Gomes de Sousa Costa e Construção de um Campo Society, 
conforme edital constante no site do município através da página: http://saojosedeespinharas.
pb.gov.br, setor de licitação e através do e-mail: licitacao@saojosedeespinharas.pb.gov.br. Limite 
para apresentação da Proposta de Preços: 09/05/2022 às 12:00hs. Informações: no horário das 
08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

São José de Espinharas/PB, 03 de maio de 2022.
Rogéria Jordânia da Silva Assis

Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB
AVISO DE DISPENSA Nº 00004/2022

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO I DA LEI 14.133/2021
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas/PB, com sede Praça Bossuet Wanderley, 61 

- Centro - São José de Espinharas - PB, em conformidade com o Art. 75, inciso I - da Lei Federal 
nº 14.133/2021 torna público que fará realizar, Contratação Direta - Dispensa de Licitação, para: 
Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de mão de obra para execução de 
Galpão Coberto para o município de São José de Espinharas, conforme edital constante no site 
do município através da página: http://saojosedeespinharas.pb.gov.br, setor de licitação e através 
do e-mail: licitacao@saojosedeespinharas.pb.gov.br. Limite para apresentação da Proposta de 
Preços: 09/05/2022 às 12:00hs. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. 

São José de Espinharas/PB, 03 de maio de 2022.
Rogéria Jordânia da Silva Assis

Agente de Contratação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUI-
SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DESTA MUNICIPALIDADE (ITENS REMANESCENTES). Abertura da sessão pública: 09:30 horas 
do dia 17 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 09:31 horas do dia 17 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 Federal nº 10024/19; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@
gmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.
com.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

São João do Tigre - PB, 04 de Maio de 2022
ZENON FLORÊNCIO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

AVISO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022

O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 00012/2022, 
modifica o item 9.2.7 do Edital e acrescenta o item 9.2.7.1 conforme Errata constante nos autos do 
Processo. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. 

São João do Tigre - PB, 04 de Maio de 2022
ZENON FLORÊNCIO LIMA

Pregoeiro Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
para fornecimento de Ensiladeira para atender as necessidades da secretaria de Agricultura de São 
Sebastião de Lagoa de roça–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: AGRO SHOP COMERCIO EIRELI - R$ 30.500,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 03 de Maio de 2022
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0047/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que por motivos de COMPLE-

MENTAÇÃO NO DESCRITIVO DE ALGUNS ITENS,assim será remarcado a sessão pública, outrora 
marcado para o dia 05 de maio de 2022, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por 
item. Objeto: Aquisição de equipamentos para Unidade de Pronto Atendimento Dr.

Mauro Abrantes Sobrinho Gadelha, referente a convênio n° 173/2021, conforme condições
do Edital e seus anexos.. Abertura das propostas passara a ser dia 17 de Maio de 2022 às 

09h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados 
poderão obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.brewww.
sousa.pb.gov.br(1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de 
Licitação, 4.Pregão).

Sousa, 03 de Maio de 2022.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2022

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar, através da Pregoeira 
Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim 
Miritânia - Santa Rita - PB, às 13:30 horas do dia 19 de Maio de 2022, por meio do site www.portal-
decompras publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item 
para: REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EXTERNA E INTERNA, PARA ATENDER A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DE SANTA RITA, PB. Informa-
ções: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
99812-1795. E-mail: pmsrpregaoeletronico@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.
br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita - PB, 03de Maio de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2022 

OBJETO:AQUISIÇÃO DE COLETES EM OXFORD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. 

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 024/2022, de 11/02/2022, e obser-
vadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de 
setembro de 2019.

 R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº042/2022, que 

objetiva:AQUISIÇÃO DE COLETES EM OXFORD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB,com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, a:

- RAIANNA MORAES MARQUES 08292195440
CNPJ:36.324.659/0001-40 
Valor R$: 14.470,00

Santa Rita - PB, 03 de maio de 2022.
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar, através da Pregoeira 
Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim 
Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 19 de Maio de 2022, por meio do site www.
portaldecompras publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por 
item para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, 
PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 99812-1795. E-mail: pmsrpregaoeletronico@gmail.com. Edital: https://licitacoes.
santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb. gov.br;www.portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita - PB, 03de Maio de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE SAÚDE; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 
13.540,00; GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI - R$ 3.276,00.

Tacima - PB, 03 de Maio de 2022
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 08/2022
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, no uso de suas atribuições conferidas, por 

meio da Portaria nº 346de 20 de abril de 2022, publicada no D.O.E de 21 de abril de 2022, Resolve: 
INTIMAR o (a) Sr. (a) Ex-gestor (a), Renata dos Santos Cavalcante – matrícula nº 183.243-3, 

para comparecer perante esta Comissão no dia 17 de maiode 2022, às 09h00min, com a finalidade 
de participar de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO na condição de INVESTIGADA em sede de Processo 
Administrativo Disciplinar n° SEE-PRC-2022/00859, que tem por objetivo apurar os fatos constantes 
no Ofício nº SEE-OFN-2022/00104 e demais documentos.

Outrossim, esclarecemos que lhe é assegurado o direito de acompanhar o processo pessoalmente 
ou por intermédio de procurador devidamente constituído, garantindo-lhe o direito à ampla defesa 
e ao contraditório, conforme art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal, bem como pelo art. 144 da 
Lei Complementar n° 58 de 30 de dezembro de 2003.

Cumpre ressaltar que sua ausência injustificada na referida audiência, poderá acarretar em 
aplicação da penalidade disciplinar descrita no Art. 116, inciso I, por incidência no Art. 107, inciso 
XV, ambos da Lei Complementar 58/2003.

 Por fim, informamos que o referido processo se encontra em formato digital e, portanto, 
em atenção ao Art. 149, § 1º, será encaminhado via e-mailpara vistas. Caso a parte não possua 
endereço eletrônico, a consulta poderá ser realizada nesta CPI/SEECT de segunda a sexta-feira 
no horário das 08h00min às 12h00min e de 13h00min às 16h30min.

João Pessoa, 03de maiode2022.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB

AVISO DE LICITAÇÃO – 2ª Chamada
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2022
PROCESSO Nº 19.000.015122.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS, desti-
nados ao HEMOCENTRO, HCCG, HETCG e HRQ, conforme edital e anexos. 

DATA E HORÁRIO: 17/05/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
NÚMERO DO PREGÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR: 900772022
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a 1ª chamada foi FRACASSADA, para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a 
sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei nº 14.217, 
de 2021 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a segunda chamada 
da licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic08@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00641-5
João Pessoa, 03 de maio de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2022
PROCESSO Nº 22.201.000567.2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, 
destinado a FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DA PARAÍBA - FUNESC, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 18/05/2022 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: gelic08@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00773-6                                                              
 João Pessoa, 03 de maio de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 241/2021
PROCESSO Nº 23.901.000054.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE UNIFORMES OPERACIONAIS, destinado ao CORPO 
DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA - CBMPB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 17/05/2022 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 22-00650-6
                                                                                                            João Pessoa, 03 de maio de 2022.

João Cláudio Araújo Soares 
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº SES-PRC-2021/01084
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

DATA DE ABERTURA: 23/05/2022 - ÀS 14h - REGISTRO CGE Nº 22-00780-0
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE EN-

GENHARIA PARA REFORMA, ADEQUAÇÕES E AMPLIAÇÃO DO HEMONÚCLEO DE PATOS-PB.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por meio da Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação, Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 
173/2022/GS/SES, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Tomada de Preços, sob o regime de empreitada por preço unitário, tipo menor preço. 
O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB 
ou nos portais www.paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.centraldecompras.
pb.gov.br, solicitando aos presentes que compareçam preferencialmente com máscara facial, e 
se façam representar por apenas um credenciado em sessão. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 
nº 8.666/1993, Leis Estaduais nºs 9.625/2011 e 9.697/2012, bem como legislações correlatas. 
Fonte de recursos: 500 – Recursos não Vinculados de Impostos. Consultas com a CPL/SES-PB 
no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou pelo e-mail: 
cpl@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 03 de maio de 2022.
Karla Michele Vitorino Maia
Presidente da CPL/SES-PB

Matrícula nº 170.333-1

AVISO DE ADIAMENTO DO SEGUNDO EDITAL 
PROCESSO Nº SES-PRC-2021/001187

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA 

PARA ADEQUAÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE IMUNOBIOLÓGICOS ESPECIAIS - CRIE/
PB, LOCALIZADO NO HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por meio da Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 
173/2022/GS/SES, torna público, para conhecimento dos interessados, o adiamento da abertura 
da sessão, considerando acolhimento das razões de impugnação pela Subgerência de Engenha-
ria. Desta forma, daremos ciência pelas vias oficiais da continuidade do certame posteriormente. 
Consultas com a CPL/SES-PB no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 
83. 3211-9092 ou pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.

João Pessoa, 03 de maio de 2022.
Karla Michele Vitorino Maia
Presidente da CPL/SES-PB

Matrícula nº 170.333-1

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022

EDITAL MODIFICADO
O Ministério Público Estadual, através do seu Pregoeiro Presencial, torna público, para co-

nhecimento dos interessados que será reaberta  a sessão do Pregão Eletrônico nº 006/2022, tipo 
Menor Preço Global para os Lotes Ofertados, tendo como objeto a contratação de  empresa para o 
serviço de locação de veículos, por demanda, para atender às necessidades do Ministério Público 
da Paraíba, conforme quantitativo e especificações constantes no Termo de Referência do Edital.  
O Pregão será realizado no dia 17/05/2022, às 09:00 horas, em sessão pública on line por meio 
de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, através do site da plataforma eletrônica 
do Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br. Os interessados terão, ainda, acesso ao Edital pela 
internet no site www.mppb.mp.br  ou na sede do Ministério Público da Paraíba, localizado na Rua 
Rodrigues de Aquino, S/N, Centro, nesta Capital, de segunda à quinta-feira, no horário das 07:00 às 
11:00 h e das 13:00 às 17:00 horas e, na sexta-feira das 07:00 às 13:00 horas. Outras informações 
pelo fone: (83) 2107 6073/2107 6064.

            João Pessoa, 03 de maio de 2022.
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeirol

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CABEDELO/PB
EDITAL DE INTIMAÇÃO 003

(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.

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
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DA PARAÍBA 

– SESCOOP/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2022
Data e horário da sessão de abertura: 26 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 prestação de serviços do ramo hoteleiro e/ou empresas 

especializadas na organização de eventos, nas regiões de: Região Intermediária de Campina 
Grande (Cidades Polo: Campina Grande, Monteiro, Sumé e Areia) e Região Intermediária de João 
Pessoa(João Pessoa, Guarabira, Bananeiras e Conde), com condições de prestar os serviços de 
hospedagem, alimentação, locação de salas, disponibilização de equipamentos multimídia com 
operador e demais itens previstos no edital para execução parcelada até 31 de dezembro de 2022.

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 DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO, APROVAÇÃO DO 
ESTATUTO SOCIAL, ELEIÇÃO E POSSE DE DIRETORIA DOINSTITUTOSAÚDE MARIA DAS 

NEVES PEREIRA SILVA - MANPS
A Comissão para ConstituiçãodoInstituto Saúde MARIA DAS NEVES PEREIRA SILVA – MANPS 

neste ato, representado pelo senhor ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF sob o n. 
884.260.764-91 e RG n. 142.332-5, convoca a todos os interessados,  nos termos do artigo 53, 
“caput”, da Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002, (Código Civil Brasileiro), para a realização da 
Assembleia Geral, no dia 06 de maio de 2022, às 15:30h em primeira convocação, em seguida às 
15:45h em segunda convocação com os presentes, na Rua João de Lemos Pessoa, n° 95, Bairro 
Sandra Cavalcante, CEP: 58.410-837 em Campina Grande – Paraíba, a fim de serem deliberados 
e discutidos a seguinte ordem do dia: I - Constituição do Instituto SaúdeMaria das Neves Pereira 
Silva - MANPS; II - Aprovação do Estatuto Social da entidade; III - Eleição e posse da Diretoria; 
IV - Assuntos de interesse geral.

Campina Grande, 04 de maio de 2022.
Alexandre Pereira da Silva

Presidente da Comissão Provisória

(CJR ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA),CNPJ:43.076.438/00001-66 torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Opera-
ção para atividade esportivas, recreação e lazerSituado  à Rua. Maria ELita Guedes, 145, Parque 
Esperança, Cabedelo – Pb).

ALEXANDRE AZEVEDO CRUZ DE ARAÚJO, CPF 023.358.774-88 TORNA PUBLICO QUE REQUE-
REU A SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO, 
À LICENÇA  DE OPERAÇÃO,  DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL UNIFAMILIAR SITUADO NA VIA 
LITORANEA NO BAIRRO PONTA DE CAMPINA , NO CONDOMINIO HORIZONTAL VILLAS DE 
PONTA DE CAMPINA, Nº 120 QUADRA E, LOTE 23, CABEDELO PB.

LUPERCIO NOGUEIRA SEVERIANO JUNIOR, CPF 765.161.724-04, TORNA PÚBLICO QUE 
REQUEREU A SEMAPA- SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DE CA-
BEDELO, À LICENÇA DE OPERAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL UNIFAMILIAR SITUADO 
NO CONDOMINIO ALAMOANA, QUADRA 17 , LOTE 204, AMAZONIA PARK EM CABEDELO PB.

A N. CLAUDINO & CIA LTDA inscrita sob o CNPJ 08.995.631/0052-40 torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria do Meio Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo, a Renovação da licença 
de operação (Comércio e Serviços) para o imóvel situado a Av. Duque de Caxias, 147 – Ponta de 
Matos – Cabedelo/PB – CEP. 58.100-580.

AJar Construções Ltda com CNPJ 07.351.715/0001-38 torna público que em 07/04/2022 deu entrada 
no processo de nº 053/2022requerendo a Licença de Instalaçãoda Coordenadoria do Meio Ambiente 
e Secretária de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da P.M.C.G paraconstrução de condomínio 
horizontal multifamiliar fechado, 14 casas com total de 1.261,97m² de área construída, localizado 
na Rua Leoniza Martins Leite, N° 89, bairro Centenário no município de Campina Grande-PB.

PLUS IMÓVEIS S.A,CNPJ:00.629.724/0001-07 torna público que requereu a SEMAPA - Secretaria 
de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Ambiental Prévia, Instalação e Ope-
ração para Regularização(Construção Civil) Situado à RODOVIA BR-230,Nº14,LOTE C,PARQUE 
ESPERANÇA,CABEDELO-PB

AC SERVICOS DE ESTETICAS LTDA, 40.114.630/0001-01, torna público que recebeua Licença 
de Operação nº 097/2022, processo nº 2021/087532 da Secretaria do Meio Ambiente – SEMAM 
(PMJP), para a Atividade de estética e outros serviços de cuidados com a beleza,situadana Av. Gov. 
Flavio Ribeiro Coutinho, 115, Sala 204, Manaíra, João Pessoa – PB, CEP 58.037-000.
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