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Em fase de ampliação 
e com meta de atender 

13 novas cidades, projeto 
do Governo do Estado 

começou a funcionar ontem 
em Aparecida e Riacho dos 

Cavalos, no Sertão paraibano. 
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Programa Tá na Mesa leva segurança 
alimentar a municípios do Sertão

n “Num instante em que o 
país vive uma grave crise 
institucional, com explícita 
ameaça de ruptura democrática, 
é indispensável a mobilização 
juvenil”.

Rui Leitão
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Maior número de ocupados está 
na Borborema e Agreste Central

pesquisa do ibge

Região paraibana possui 470 mil pessoas trabalhando; Sertão registra menor taxa de desocupação. Página 17

NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

602.383

30.482.429

514.975.396

10.211

663.930

6.240.940
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

8.714.786

430.435.333

11.624.616.961
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Número de procedimentos registrados na Paraíba 
já é maior do que o total de todo o ano passado.
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Primeiro trimestre teve 
17 transplantes renais
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n “O mercado turístico está cada 
vez mais competitivo e dinâmico, 
com a evolução contínua da 
demanda e o surgimento de novos 
negócios criativos que contribuem 
para renovar e expandir a oferta”.

Regina Amorim
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“Agreste” desnuda 
os horrores do 

preconceito e 
da intolerância

Com texto ganhador 
do Prêmio Shell, peça tem 
apresentação única hoje à 

noite no Lima Penante. 
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Fundação PB 
Saúde divulga 
novo edital de 
convocação

Azul anuncia 
voos extras para 
Patos durante 
o São João

Lista contempla mais de 
200 aprovados em concurso 
para cargos de nível médio, 
técnico e superior.
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Companhia aérea vai 
manter, de 18 a 26 de ju-
nho, três voos diários entre 
Recife e a cidade paraibana. 
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Selic tem 10a 
alta seguida e 
chega ao maior 
valor desde 2017

Prefeitura deve 
iniciar Binário de 
Mangabeira no 
mês de junho

Juiz suspende 
eleição para a 
FPF e determina 
novo edital

Taxa básica passou de 
11,75% para 12,75%, e série 
de aumentos já é a mais for-
te dos últimos 23 anos. 
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Previsão foi anunciada 
ontem pelo secretário de 
Articulação Política de João 
Pessoa, Diego Tavares.
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Denúncia apresentada 
à Justiça aponta suspeita 
de irregularidade na an-
tecipação do pleito. 
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Em João Pessoa, uma estrutura com 5o guichês foi montada para atender o público que procurou a Justiça Eleitoral.  Página 14

Longas filas no último dia para regularizar o título

Foto: Roberto Guedes



O pensador afrodescendente Muniz Sodré – um dos mais conceituados 
intelectuais do país - jogou luzes sobre a nebulosa realidade brasileira 
contemporânea, ao ser entrevistado, na noite de terça-feira (3), no Giro Nordeste. 
O programa vai ao ar por meio de uma cadeia de emissoras de rádio e televisão 
públicas nordestinas, da qual a Tabajara faz parte.

Ao contrário do ódio, que dissemina-se com mais facilidade, o amor, 
segundo Sodré, está desgastado, hoje, por conta da falta de cuidados da 
sociedade para com as fontes primordiais deste sentimento - tão importante 
para o convívio social -, a exemplo da família, da vizinhança, da amizade. Com 
isso, alerta o pensador baiano, “as relações afetivas se esgarçaram”.

Para o autor de Bola da vez (1994), o Brasil vive uma fase de intolerância, 
potencializada por uma valorização da morte, além de adotar uma concepção 
do ódio como algo normal nas relações entre as pessoas. Sodré entende que 
o ódio e o amor são modos fundamentais de existência, mas ressalta que o 
primeiro encontra terreno bem mais fértil, na atualidade.

O combustível e o veículo do ódio, no contexto da sociedade contemporânea, 
pelo que se depreende do raciocínio de Sodré, seriam a velocidade e a rede de 
computadores. As pessoas têm pressa e a tecnologia lhes dá esse suporte. No 
entanto, é exatamente aí onde mora o perigo, porque se o ódio comunica mais 
rápido, o amor e o pensamento são da “ordem do lento”.

Por esta razão, Sodré conclama as pessoas a prestarem atenção a um outro 
paradigma civilizatório, que é o paradigma Afro (existe, também, o indígena, 
por exemplo), no qual o culto à sociedade está baseado na alegria litúrgica. E dá 
a grande lição: as pessoas saem do ódio quando estão alegres, e quando estão 
alegres... amam. Alegrar-se, portanto, é substancial.

É preciso alegria para combater o ódio. Sendo assim, Sodré orienta as 
pessoas para votar com alegria. “Onde houver leve traço de ódio não votem, 
se votarem com alegria o amor vem junto e nós vamos ter uma coisa que me 
parece muito importante que eu chamo de restauração civil”, aconselha. E com 
razão, pois é de gentileza que o Brasil anda muito necessitado.

Artigo

Restauração civil
Editorial

Rui leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

O protagonismo jovem na política
O momento político atual no Brasil pre-

cisa de um maior apoio da juventude em 
defesa da nossa democracia. A cidadania 
adolescente necessita ser despertada na 
mente dos brasileiros. Mudar a história 
do país pelo voto deve ser compreendido 
como um ato de responsabilidade cívica.

É inadmissível que parte da geração 
que hoje está na faixa dos 16 a 17  anos, apta 
a exercer o direito de fazer suas escolhas na 
próxima eleição, se recuse a participar des-
se importante ato democrático, argumen-
tando que não acredita nos políticos. Isso 
se chama alienação. Num instante em que 
o país vive uma grave crise institucional, 
com explícita ameaça de ruptura democrá-
tica, é indispensável a mobilização juvenil 
na manifestação do que quer para o país.

O voto aos l6 anos é conquista da ju-
ventude na Constituição de 1988, que não 
pode ser desperdiçada. Historicamente 
as novas gerações têm sido protagonistas 
de movimentos que buscam mudanças. 
O voto, então, é um instrumento capaz de 
contribuir para que se efetivem as trans-
formações que se fazem necessárias. A ju-
ventude contemporânea não pode negar a 
tradição de participação decisiva nos acon-
tecimentos políticos que definem os desti-
nos da nação. Ela é questionadora por na-
tureza, inconformada com a estagnação 
e tem a criatividade necessária para pen-
sar em soluções inovadoras para proble-
mas antigos

O comparecimento dos jovens nesta 
eleição pode fazer a diferença. Antes da 
Constituição a população menor de 18 
anos era excluída do processo eleitoral, 
mas enfrentou a ditadura nas ruas ecoan-
do a voz de rebeldia contra os que insistiam 
em negar o Estado Democrático de Direi-
to. Agora, além da atuação política orga-
nizada, tem a possibilidade de, pelo voto, 
contribuir para o alcance de evoluções 
sociais. E isso é impossível de acontecer 
fora do responsável exercício da política. 
 
Os jovens têm que compreender a demo-

cracia como um valor absoluto a ser pre-
servado a todo custo. E, comparecendo às 
urnas aproveitarem a oportunidade para 
direcionar forças em prol de uma socieda-
de justa e igualitária, onde a política seja 
pensada para os jovens e pelos jovens. Por 
estarem em uma fase de amadurecimento, 
acumulando experiências, têm a obrigação 
de se tornarem protagonistas da histórica 
política, até porque não se prendem a tra-
dições e, por isso mesmo, não têm medo 
de se lançarem a novidades, não se pren-
dendo a preconceitos, nem a definições 
do passado.

Que a juventude não se esmoreça dian-
te dos desafios e cumpra, na eleição des-
te ano, seu papel de promotora da renova-
ção política em nosso país. Quando ela se 
dispõe a atuar no campo político, as lide-
ranças se sentem forçadas a adotar uma 
linguagem que permita o diálogo que su-
pere as diferenças geracionais. A omissão, 
por consequência, produz uma despreo-
cupação dos agentes políticos em conhe-
cer o seu pensamento e as suas demandas. 
E, assim, tudo pode continuar como está. 
Com certeza não é isso que os jovens que-
rem. A hora exige o enfrentamento em de-
fesa da democracia.

Quando votei o Estatuto dos Servidores 
Públicos (LC 39, de 12 de dezembro de 1985) 
questionei seu principal redator, o procu-
rador João Bosco Pereira, em função do ar-
tigo 258 que prescrevia entre as proibições 
funcionais: “X-receber ilicitamente, propi-
nas, comissões ou vantagem de qualquer 
espécie, em razão do cargo ou função”. A 
explicação que recebi reportava-se ao en-
tendimento de que propina seria a gratifi-
cação extra, paga por serviço normal, como 
as gorjetas, ou as comissões legalmente de-
feridas a servidores públicos. A lei não pre-
tendia legalizar a propina, como se entende 
hoje no universo brasileiro, ou seja - quan-
tia que se oferece a alguém para induzi-lo a 
praticar atos ilícitos ou contrários ao seu de-
ver. Em Portugal, de onde veio o costume e 
também todos os maus costumes que her-
damos, propina é a taxa de frequência paga 
pelo estudante em uma escola de ensino 
superior, para contribuir com seus custos.

Aos poucos, tanto lá como cá, o concei-
to foi sendo ampliado

 e, em livro publicado pelos idos de 1892, 
encontrei a seguinte referência à rainha- es-
posa de D. João V: “A Rainha, nossa senhora 
faz pouco ruído e não se fala nessa prince-
sa, nem eu sei que ela tenha vindo de Ale-
manha mais que pelas propinas que recebi 
do Conselho da Fazenda”. Eis uma primeira 
confissão, sem delação premiada.

No Primeiro Reinado houve momen-
tos em que o poder de Domitila de Castro, 
a primeiraamante de D. Pedro, suplantava 
a força do trono. Por ela passavam  todos 
os assuntos que cheirassem a ouro. Como 
exemplo, Paulo Rezzutti conta que D. Pedro 
estava acamado em função de uma surra 
que tomara de um marido ciumento. Do-
mitila, a Marquesa de Santos, virou regen-
te informal. À época, para se instaurar um 
processo, fazia-se uma devassa, isto é, uma 
investigação. O devassado, para não atrapa-
lhar as investigações, era exilado. Conta em 
suas memórias o conselheiro Vasconcelos 
Drumont, que Domitila recebeu dinheiro 
do grupo de um tal Francisco Inácio “ não 
só para conseguir que a devassa fosse can-
celada, mas também para a nomeação de 
um parente dele para o cargo de intenden-
te de polícia”. Esse fato provocou o rompi-
mento de José Bonifácio, o Patriarca da In-
dependência,  com D. Pedro.

Dom Pedro enfrentou problemas com 
revoltas armadas, mas também na Assem-
bleia surgiram várias escaramuças, entre as 
quais, a criação da primeira Comissão Par-
lamentar de Inquérito para investigar os 
ministros da monarquia nascente. Caso os 

ministros fossem considerados culpados, D. 
Pedro seria obrigado a demiti-los. O impe-
rador empenhou-se pessoalmente na defe-
sa dos seus ministros e, ainda segundo Du-
mont, corroborado pelo bispo Romualdo, 
teria chegado a pagar pelo voto de alguns 
deputados, prática que se arrastaria até che-
gar ao nosso estimado presidencialismo.

A proximidade entre D. Pedro II e o Ba-
rão de Mauá resultou em “intensa aplicação 
de dinheiro público nos empreendimentos 
de uma única empresa” como infere Mar-
cos Costa. No início de 1850, Mauá era pos-
suidor apenas de uma fábrica. Com o bene-
plácito do imperador, em dois anos agregou 
aos seus negócios um banco (Banco do Bra-
sil refundado), um ferrovia, uma empresa 
de navegação e ainda recebeu a concessão 
de vários serviços públicos. Sua fortuna era 
superior ao orçamento do império. Nos dias 
de hoje, essa ação empreendedora que mu-
dou a cara do Brasil seria objeto de uma in-
vestigação parlamentar, mesmo que ter-
minasse em brioche, já que a pizza não era 
comum entre nós.

Um pouco antes, com a chegada da Cor-
te  à  Colônia, D. João VI deparou-se com o 
exercício da propina entre os agentes de sua 
alfândega. Além-mar, os embaixadores bra-
sileiros em Londres também pegavam a sua 
na negociata dos empréstimos que o Brasil 
tomava, conforme registra em suas memó-
rias, o embaixador Heitor Lira.

No Brasil a propina sempre será tida 
como dinheiro obtido de forma ilícita, atra-
vés do suborno, em atos de corrupção. Este-
ve presente na República Velha, quando fo-
ram registradas inúmeras obras  suspeitas 
de sobre-preço. Entre nós, como lembran-
ça dessa época, restam as estacas do Por-
to do Sanhauá, sonho da Parahyba que en-
vergonhou Epitácio Pessoa. O moralismo, 
que chegou com os tenentes à Revolução 
de Trinta, conseguiu acabar com os “carco-
midos”, os coronéis da política apontados 
como responsáveis pela corrupção. Derru-
baram a velha corrupção e instalaram uma 
nova, como disse Motta Araújo. Chegou-se 
ao ponto de louvar “o rouba mas faz”.

A palavra propina, vem do latim, propi-
nare, “dar de beber”, como me ensinou no 
Liceu  o professor Raul Córdula. A propi-
na, segundo consta, teria sido popular en-
tre os gregos. Era costume entre eles, ao le-
vantar a taça em brinde, beber, apenas, uma 
parte do seu conteúdo. O restante do vinho 
que permanecia na taça com que se brinda-
ra à saúde de alguém, chamava-se propina. 
Tempos heróicos aqueles, quando  propina 
era, apenas, uma sobra de vinho.

A propina vem de longem... 

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador

Artigo

2  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 5 de maio de 2022 EDIÇÃO: Luiz Carlos
EDITORAÇÃO: Joaquim IdeãoOpinião

Marcos RussoFoto 
  Legenda

Beleza de uma época
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eleição pode fazer 
a diferença
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A Fundação Paraibana de 
Gestão em Saúde – PB Saú-
de publicou, na edição de 
ontem do Diário Oficial do 
Estado (DOE), o 3º edital de 
convocação dos aprovados 
do concurso público 01/2021. 
A lista contempla cargos de 
nível Médio, técnico e su-
perior, entre candidatos de 
ampla concorrência e Pes-
soas Com Deficiência (PCD), 
para atuar na primeira uni-
dade gerenciada pela Funda-
ção, o Hospital Metropolita-
no Dom José Maria Pires, em 
Santa Rita.

Os mais de 200 profis-
sionais convocados poderão 
enviar os documentos para 
admissão, por meio do en-
dereço eletrônico: https://
respondi.app/JaBbukNP , a 

partir das 8h de hoje até às 
23h59 da próxima segun-
da-feira (9), conforme pon-
tuou o gerente executivo de 
Gestão de Pessoas, Harlison 
Aquino. “De acordo com o 
método digital que temos 
trabalhado, os candidatos 
poderão acessar o check-list 
da documentação, disponí-
vel em nosso site, e seguir 
o passo a passo do envio. 
Após realizada essa etapa, é 
preciso aguardar o contato 
da nossa equipe de RH para 
correção, quando necessário, 
ou a realização do exame ad-
missional”, esclareceu.

Funcionando de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 
16h30, a Central de Atendi-
mento para tirar dúvidas 
dos candidatos está dispo-

nível por meio do contato: 
(83) 3229-9103. Para o dire-
tor superintendente da Fun-
dação, Daniel Beltrammi, as 
admissões têm ocorrido de 
maneira gradativa e as as-
sinaturas de contratos têm 
sido realizadas todas as se-
manas com grupo de novos 
funcionários. “Temos reali-
zado as cerimônias de posse 
e integrações, em que os no-
vos concursados conhecem 
todas as normas da institui-
ção e rotinas de trabalho; é 
um momento crucial nessa 
transição, e temos feito com 
respeito a todos os envolvi-
dos”, frisou.

De acordo com o edital, 
o concurso tem validade de 
24 meses, podendo ser pror-
rogável por mais 24 meses.

Após aquisição de moder-
no equipamento de cardiolo-
gia, o Hospital Universitário 
Lauro Wanderley (HULW-U-
FPB/Ebserh retomou a reali-
zação de exames de ecocar-
diograma transesofágico. Os 
primeiros procedimentos, 
após o retorno do serviço, fo-
ram realizados na manhã da 
segunda-feira (2) na sala de 
Hemodinâmica e Cardiolo-
gia Intervencionista do hos-
pital-escola. 

Com a aquisição da nova 
sonda transesofágica, no valor 
de mais de R$ 128 mil, pacien-
tes serão beneficiados com o 
ecocardiograma transesofá-
gico, exame de alta precisão 
para identificar estruturas in-
tracardíacas. O procedimento 
é indicado para avaliação de 
doenças cardiovasculares a 
exemplo de endocardites in-
fecciosas e cardiopatias con-
gênitas.  

“Trata-se de um exame 
que vê estruturas de maneira 
muito próximas, sendo fun-
damental em alguns cená-
rios que exigem maior de-
talhamento das estruturas 
intracardíacas”, explicou o 
cardiologista Helman Cam-
pos Martins, chefe da Unida-
de do Sistema Cardiorrespi-
ratório do Lauro Wanderley. 

Segundo o especialis-
ta, a expectativa é que se-
jam realizados entre oito e 
12 exames por mês, confor-
me quantitativo contratuali-

Lista contempla candidatos para cargos de nível médio, técnico e superior

concurso da Fundação PB saúde

n 

Os mais de 200 
profissionais 
convocados 
poderão enviar 
os documentos 
para admissão, 
pela internet 
até a próxima 
segunda-feira

HULW retoma oferta de exames de ecocardiografia
aPós aquisição de equiPamento

Foi cassado por 
calúnia e injúria 

“o senador de joão é o da  
minha preFerência”, aFirma 
o deputado raniery paulino 

ldo: audiências  
públicas em maio 

O Republicanos não 
está fechado, em sua to-
talidade, com a pré-candi-
datura do deputado fede-

ral Efraim Filho (União 
Brasil) ao Senado. 

A tendência é que, 
ao menos, dois 

deputados do 
p a r t i d o 

v o -

tem na pré-candidatura de Aguinaldo Ribeiro para 
senador – o deputado federal do PP deverá ser con-
firmando ainda esta semana como o nome para inte-
grar a chapa majoritária do governador João Azevê-
do. Nessa lista estão os deputados estaduais Wilson 
Filho e Raniery Paulino (foto). Este último, a propósi-
to, declarou, em entrevista, que acompanhará a esco-
lha do gestor estadual. “Não tenho compromisso com 
nenhum candidato a senador. O senador de João é o 
da minha preferência”, disse. No caso de Wilson Fi-
lho, é improvável que ele, na condição de líder do go-
verno na ALPB, não adote esse mesmo entendimento. 
Raniery, no entanto, fez uma consideração a respeito 
da pré-candidatura de Aguinaldo: “Vejo uma sina-
lização do governador João [para escolher ele], mas 
ainda não vi uma sinalização de Aguinaldo para di-
zer que é candidato, de fato”. Governistas dizem, po-
rém, que o PP fará este anúncio entre hoje e amanhã.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

na hipótese de o psd nacional  
apoiar ciro, o que Faria daniella? 

“as pessoas têm saudades”  

de devedor a credor do Fmi 

“coração junto com a razão”  

Capa da prestigiada Time, Lula avaliou, na entre-
vista à revista norte-americana, o porquê de estar 
à frente das pesquisas de intenção de voto: “Há 
uma expectativa de que eu volte a presidir o país 
porque as pessoas têm boas lembranças do tempo 
em que eu fui presidente. As pessoas trabalhavam, 
as pessoas tinham aumento de salário, os reajus-
tes eram acima da inflação. Então, penso que as 
pessoas têm saudades disso”.   

Em outro trecho da entrevista, Lula fez menção a 
um fato que, à época, se tornou um combustível 
para a autoestima dos brasileiros: na gestão dele, 
o país passou de devedor contumaz a credor do 
FMI: “O Brasil devia 30 bilhões, mas passou a ser 
credor do FMI, porque emprestamos 15 bilhões. O 
Brasil não tinha um dólar de reserva internacional, 
mas tem hoje 370 bilhões de dólares de reserva 
internacional”. 

O ex-presidente Lula cutucou as elites, não sem 
valorizar os indicadores sociais e econômicos que 
o país alcançou, nos dois mandatos dele: “Eu tenho 
orgulho de provar que um metalúrgico sem diploma 
universitário tem mais competência para governar 
esse país do que a elite brasileira toda. Porque a 
arte de governar é você saber utilizar o coração 
junto com a razão”.   

Relator da Lei de Di-
retrizes Orçamentárias 
(LDO), na ALPB, Wilson 
Filho (Republicanos) con-
firma o calendário para 
a tramitação da proposta 
referente ao exercício fi-
nanceiro de 2023. No pe-
ríodo de 5 a 19 de maio, a 
Comissão de Orçamento 
fará audiências públicas 
para discutir a matéria 
com entidades represen-
tativas da população, de 
órgãos públicos e dos 
três poderes. O colegia-
do aprovou a admissibi-
lidade da tramitação da 
matéria.   

Condenado pela Justiça 
a quatro meses de pri-
são por crime de calúnia 
e injúria – ele chamou 
o prefeito de Alhan-
dra, Marcelo Rodrigues 
(MDB), de “ladrão, ri-
dículo e palhaço” –, o 
vereador Jeremias Nas-
cimento (PP) foi cassado 
pela Câmara Munici-
pal. Quem assumirá 
a vaga no parlamento 
é a primeira suplente, 
Regiane dos Santos, 
que foi quem noticiou a 
Mesa Diretora sobre a 
condenação transitada 
em julgado.  

Presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab 
anunciou a intenção de apoiar a pré-candidatu-
ra de Ciro Gomes a presidente, mas colocou um 
condicionante: o pedetista precisará alcançar 15% 
das intenções de voto na pesquisa espontânea, até 
junho – nos levantamentos feitos até agora, a média 
de Ciro é de 7%. Qual seria o posicionamento de 
Daniella Ribeiro, presidente da legenda na Paraí-
ba, na hipótese dessa aliança se efetivar?  

zado com o gestor do Sistema 
Único de Saúde (SUS), bene-
ficiando pacientes interna-
dos e regulados pela Secre-
taria de Saúde do Município 
de João Pessoa.  

“Este é um momento mui-
to importante do nosso Hospi-
tal Universitário, especialmen-
te para a Cardiologia. A gestão 
do superintendente Marcelo 
Tissiani tornou possível ad-
quirir este novo equipamento, 
que é de alto custo e vai privi-
legiar muito os que mais pre-
cisam, que são os pacientes do 
SUS”, disse Hellman. 

Método 
A ecocardiografia tran-

sesofágica é um método ul-
trassonográfico realizado por 
meio da introdução de sonda 
no esôfago, após anestesia lo-
cal da orofaringe (para evitar 
o reflexo de vômito). Permite a 
obtenção de informações rele-
vantes para o diagnóstico de 
alterações estruturais e fun-
cionais do coração. 

É indicado para visualizar 
a anatomia cardíaca e suas 
malformações, diagnóstico 
de fontes de embolia pulmo-
nar e sistêmica, presença de 
trombos intracavitários pré-
cardioversão, melhor detalha-
mento anatômico e funcional 
das valvas cardíacas e de pró-
teses valvares (sobretudo em 

posição mitral), diagnóstico e 
avaliação de complicações de 
endocardite, diagnóstico de 
doenças da aorta, e ecocardio-
grafia transtorácica com limi-
tação importante de imagem. 

Rede Ebserh
O HULW faz parte da Rede 

Ebserh desde dezembro de 
2013. Vinculada ao Ministério 
da Educação (Mec), a Empre-
sa Brasileira de Serviços Hos-
pitalares (Ebserh) foi criada 
em 2011 e, atualmente, admi-
nistra 40 hospitais universitá-
rios federais, apoiando e im-
pulsionando suas atividades 
por meio de uma gestão de 
excelência.

A sonda transesofágica realizará o ecocardiograma transesofágico e exames de alta precisão

mentoras Programadoras de soFtware

Abertas 28 vagas para a rede pública
A Secretaria de Estado da 

Educação e da Ciência e Tec-
nologia da Paraíba (SEECT), 
por meio da Fundação de 
Apoio à Pesquisa do Esta-
do da Paraíba (Fapesq), pu-
blicou, ontem, o edital de 
seleção de Mentoras Progra-
madoras de Software do ‘Pro-
grame-se: Meninas na Ciên-
cia e Tecnologia’.

O edital é destinado às me-
ninas estudantes de gradua-
ção de universidades públicas 
da Paraíba, para participarem 
como mentoras programado-

ras, em parceria com as pro-
fessoras madrinhas das esco-
las estaduais da Paraíba, que 
estão participando do Progra-
ma. A função das mentoras 
programadoras é dar apoio 
técnico e formativo na elabo-
ração e desenvolvimento de 
jogos educativos vinculados 
ao ‘Programe-se: Meninas na 
Ciência e Tecnologia’. 

O valor mensal da bolsa 
é de R$ 1.000,00 para carga 
horária de 20 horas sema-
nais, com duração de três me-
ses, podendo ser prorrogado 

pelo mesmo período de acor-
do com a necessidade do pro-
grama. As inscrições come-
çaram ontem e seguem até 
a próxima segunda-feira (9) 
e podem ser feitas pelo link  
https://sigfapesq.ledes.net . 
A seleção será feita por aná-
lise de currículo.

Programe-se
O programa é dedicado às 

jovens e futuras cientistas, em 
parceria com as escolas de Ensi-
no Médio da Rede Estadual de 
Ensino, cujas ideias e/ou pro-

jetos desenvolvidos pelas es-
tudantes com o apoio de uma 
madrinha (orientadora, de-
monstrem criatividade, usabi-
lidade e potencial de contribui-
ção com a implementação do 
Novo Ensino Médio. O progra-
ma tem a missão de fortalecer 
o empoderamento feminino e o 
incentivo de mais meninas nas 
ciências exatas, nas tecnologias 
e engenharias, a fim de fomen-
tar projetos de pesquisa, tec-
nologia e inovação que visem 
à ampliação da participação e 
liderança feminina.

Foto: Divulgação/Ebserh
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Divulgado o 3o edital 
convocando aprovados



A Paraíba registrou 101 
novos casos de Covid-19 
entre terça-feira e ontem. 
Com as novas confirma-
ções, o estado passa a totali-
zar 602.383 casos da doença 
em todos os 223 municí-
pios. Não houve nenhuma 
morte em decorrência do 
coronavírus, de acordo com 
a última atualização do pai-
nel de dados epidemiológi-

cos da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES-PB). Ao todo, 
10.211 paraibanos foram ví-
timas da doença.

Do total de casos confir-
mados na Paraíba, 343.999 
dos pacientes se identifi-
caram como mulheres e 
258.384 foram identifica-
dos como homens, ambos 
em todas as faixas etárias. 
Segundo os dados dispo-
nibilizados no painel da 
SES-PB, mais de 446 mil 
pacientes já se recupera-

ram da Covid-19 e outros 
655.820 casos foram des-
cartados. 

O nível de ocupação to-
tal de leitos ofertados para 
o tratamento da Covid-19, 
tratando-se dos 498 divi-
didos entre enfermaria e 
Unidade de Tratamento In-
tensivo (UTI), é de 10% em 
todo o estado. Consideran-
do apenas os leitos UTI, que 
atualmente são 171, a taxa 
de ocupação na Paraíba é 
de 8%. 

Os municípios de Apa-
recida e Riacho dos Cava-
los são os primeiros locali-
zados no Sertão do Estado 
que passaram a contar com 
o Programa Tá na Mesa 
nessa fase de ampliação, 
que contemplará 13 cida-
des com até 10 mil habi-
tantes. As populações ago-
ra têm refeições fornecidas, 
diariamente, ao preço de 
R$ 1,00. 

Cr iado em ca ráter 
emergencial com o objeti-
vo de promover assistên-
cia alimentar aos segmen-
tos mais vulneráveis da 
população, o Programa 
Tá na Mesa atende os mu-
nicípios que não possuem 
Restaurante Popular, sen-
do responsável pelo for-
necimento de 23.700 refei-
ções diárias, de segunda a 
sexta, ao preço de R$ 1,00. 
Um investimento do te-
souro estadual que tem 
mudado a vida dos bene-
ficiários do programa e 
dos pequenos empresá-
rios dos municípios con-
templados que fornecem 
as refeições.

A diretora de Seguran-
ça Alimentar e Nutricio-
nal da Secretaria de Esta-
do do Desenvolvimento 
Humano (Sedh), Luciana 
Leal, que na ocasião repre-
sentou o secretário Tibério 
Limeira, esteve na cidade 
de Aparecida para a im-
plantação do Programa Tá 
na Mesa, um presente ao 
município no seu 28º ani-

versário de emancipação 
política. “É com satisfação 
que estamos em Apareci-
da, gostaria de saudar seus 
munícipes pela chegada do 
Tá na Mesa, num momen-
to que reúne beneficiários 
dos vários programas so-
ciais desenvolvidos pelo 
Governo do Estado, atra-
vés da Sedh. Em parceria 
com a Prefeitura, trazemos 
programas de assistência e 
segurança alimentar para a 
população”.

Luciana Leal destacou 
ainda outras ações do Go-
verno Estadual no municí-
pio, como o Centro de Re-
ferência Especializado de 
Assistência Social (Creas) 
Regional; cisternas escolar 
e familiar; perfuração de 
poços artesianos, por con-
vênios com o Funcep; ara-
gem de terra e cultivo de 
hortaliças, padaria comu-
nitária e grupo de costu-
reiras do Canto; constru-
ção de uma escola e uma 
creche no município, além 
do Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA) Emer-
gencial.

O prefeito de Apareci-
da, João Neto, expressou 
sua satisfação em rece-
ber mais uma ação do Go-
verno do Estado. “O Tá na 
Mesa na cidade é fruto de 
uma luta que, após aprova-
ção do Projeto na Assem-
bleia, temos hoje o prazer 
em ter 200 famílias benefi-
ciadas com esse programa 
em Aparecida, o que é mui-

to importante para nossa 
gestão, e é mais um sinal 
da parceria com o Governo  
do Estado, além de tantas 
ações já existentes no mu-
nicípio. Só temos que agra-
decer e elogiar”, afirmou o 
prefeito. 

Para a senhora Maria 
Aparecida de Araújo, em-
presária e proprietária do 
restaurante que fornecerá 
as refeições do Programa 
Tá na Mesa em Apareci-
da, poder fazer e fornecer 
as alimentações é motivo 
de muita satisfação. “Es-
tou muito feliz. Essa comi-
da sou eu que faço, com o 
auxílio do meu casal de fi-
lhos e de uma outra auxi-
liar. Minha felicidade é tão 
grande, e não é só visan-
do o dinheiro, é pela aju-
da que está sendo dada às 
pessoas da cidade, as mais 
necessitadas e que sei que 
precisam. Muitos deles não 
têm o que comer em casa, 
e essa marmita de R$ 1,00 
está ajudando muita gen-
te aqui. Estou muito feliz 
por ter ganho a licitação e 
poder trabalhar para pes-
soas e dar melhor”, decla-
rou emocionada.

A solenidade contou 
ainda com as presenças do 
deputado estadual, Lindol-
fo Pires; vereadores do mu-
nicípio; secretários muni-
cipais, da primeira-dama 
e presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores e Tra-
balhadoras Rurais, Valéria 
Rita de Sousa. 

Programa chega aos municípios de 
Aparecida e Riacho dos Cavalos 

Paraíba tem 101 novos casos de 
Covid-19 e não registra mortes
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Plano Estadual de Promoção à Cidadania e Direitos Humanos será elaborado de forma coletiva na Paraíba

O Plano Estadual de Pro-
moção à Cidadania e Direi-
tos Humanos LGBTQIAP+ 
será elaborado de forma co-
letiva na Paraíba com a par-
ticipação da sociedade civil 
e entidades comprometidas 
com a defesa e os direitos 
da vida das pessoas LGB-
TQIAP+. O edital da cha-
mada pública foi publicado 
no Diário Oficial de 27 de 
abril deste ano. A iniciativa 
é do Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Esta-
do da Mulher e da Diversi-
dade Humana e do Conse-
lho Estadual dos Direitos de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais,-
Travestis e Transexuais da 
Paraíba (CEDLGBT). 

O documento será ba-
seado nas orientações do 
Plano Nacional de Direi-
tos Humanos (PNDH-3) 
de 2009, do Plano Nacional 
de Promoção da Cidada-
nia LGBT de 2009, das deli-
berações das I, II e III Con-
ferências Estaduais LGBT 
da Paraíba e apresentam a 
soma de esforços e traba-
lhos acumulados entre os 
governos, a sociedade civil 
e entidades.  

“O Brasil é o país mais 
violento para a população 
LGBTQIAP+, que mais mata 
travestis e pessoas trans no 
mundo e é onde a luta des-

ta população tem garantido 
a existência de políticas pú-
blicas estaduais que com-
batem e enfrentam a LGB-
TQIAP+fobia e quebram 
preconceitos. Para isso, o 
Plano Estadual de Promo-
ção à Cidadania e Direitos 
Humanos LGBTQIAP+ vem 
afirmar e garantir os direi-
tos desta população cons-
truídos de forma coletiva 
para consolidar a democra-
cia em nossa sociedade di-
versa”, afirma a secretária 
da Mulher e da Diversida-
de Humana, Lídia Moura.

Além das  demandas tra-
zidas pelo Conselho Esta-
dual dos Direitos de Lés-
bicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais 
da Paraíba (CEDLGB), da 
Rede Estadual de Atenção 
à População LGBTQIPA+ 
e Enfrentamento a LGBT-
fobia (RealpLGBTQIAP+), 
a própria sociedade civil 
pode enviar as propostas 
respondendo o formulá-
rio que está disponível no 
link https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLS-
chO0Xp9W_cu0CGFEQsS-
DRUextmUcO5bV5mgIvI-
YCugGuFX6g/viewform.

O critério norteador na 
determinação das propos-
tas será sua exequibilidade 
fática, jurídica, técnica e or-

çamentária. Cada propos-
ta será analisada por um 
Grupo de Trabalho. O lan-
çamento e Entrega do Pla-
no Estadual de Promoção à 
Cidadania e Direitos Huma-
nos LGBTQIAP+ à socieda-
de será no dia 28 de junho 
de 2022 e após plenária de 
aprovação será divulgado 
nas redes sociais.

 
Como participar?

A consulta pública à po-
pulação paraibana será du-
rante todo o mês de maio no 
formato virtual. Cada pes-
soa responderá o formulário 
enviando propostas para as 
áreas de Direitos Humanos, 
Justiça e Segurança Pública; 
Trabalho, Emprego, Renda 
e Moradia; Saúde Integral; 
Educação; Cultura, Espor-
te, Lazer e Turismo; Assis-
tência Social.

Governo lança chamada pública
diversidade

Tá na Mesa

ses confirMa

No município de Ria-
cho dos Cavalos, o Pro-
grama Tá Mesa também 
passará a fornecer 200 re-
feições diárias, ao preço de 
R$ 1,00, de segunda a sex-
ta-feira. 

Para Josibel da Costa 
Silva, casado, pai de um 
filho, que trabalha como 
gari em Riacho dos Ca-
valos, “é muito importan-
te esse programa porque 
vai ajudar muitas famí-
lias também. Parabéns 
ao Governo e a todos que 
de maneira extraordiná-
ria trouxeram esse proje-
to tão maravilhoso”. 

Ampliação 
Por meio de Projeto de 

Lei enviado e aprovado 
pela Assembleia Legislati-
va, o Programa Tá na Mesa 
foi ampliado para municí-
pios com população aci-
ma de oito mil habitantes. 
O projeto aprovado teve o 
objetivo de garantir segu-
rança alimentar, fomento 
às economias locais, e con-
templa mais 13 municípios 
do estado. 

O Tá na Mesa irá dis-
tribuir 200 refeições nos 
municípios que têm po-
pulação entre oito até 10 
mil habitantes; 250 almo-

ços diários nas cidades que 
possuem entre 10 e 20 mil 
habitantes; e 400 refeições 
em municípios acima de 
20 mil habitantes, assegu-
rando o fornecimento de 
565.400 almoços por mês.   

Com o projeto aprova-
do, além dos últimos mu-
nicípios que já receberam 
a ação – Marcação, Baía da 
Traição, Mataraca, Riacho 
dos Cavalos e Aparecida 
–, serão beneficiados com 
o Tá na Mesa: Mulungu, 
Umbuzeiro, Juru, Triun-
fo, Barra de Santana, Des-
terro, Gado Bravo e Juarez 
Távora. 

Garantia da segurança alimentar

Nesta fase de ampliação, o Tá na Mesa contemplará 13 cidades com até 10 mil habitantes

Prefeito de Itatuba, Josmar Lacerda, esteve em reunião ontem com o governador e destacou parceria 

Foto: Secom-PB
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Envie as propostas 
respondendo o formulário 

que está disponível 
no QR Code

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

O prefeito de Itatuba, Jos-
mar Lacerda (PSC), esteve re-
unido, nesta quarta-feira (4), 
com o governador João Aze-
vêdo (PSB), ocasião em que 
declarou apoio à sua reelei-
ção neste ano. 

“Nós firmamos esse com-

promisso porque pensamos 
exclusivamente no progres-
so da nossa cidade”, ressaltou. 

Ele também fez uma ava-
liação positiva do encontro 
com João Azevêdo e desta-
cou as parcerias com o go-
vernador. “Tivemos uma re-

união produtiva, fomos bem 
recepcionados pelo governa-
dor e saímos com a perspecti-
va de muitas obras para o nos-
so município”, acrescentou 
o prefeito que esteve acom-
panhado do deputado Feli-
pe Leitão.

Prefeito do PSC declara apoio 
ao governador João Azevêdo

coMproMisso



A PB-238, no trecho Tape-
roá/Desterro/entroncamento 
da PB-262/Teixeira, com exten-
são total de 52,6 quilômetros, 
está com 27 quilômetros de re-
ciclagem e pavimentação em 
tratamento superficial duplo 
(TSD) concluídos e mais cinco 
quilômetros em obra. Os 20,38 
quilômetros que complemen-
tam o trecho total, serão exe-
cutados também com TSD com 
terceiro banho de emulsão na 
fase final da obra, que tem con-
clusão prevista para julho. O 
Governo do Estado está inves-
tindo R$ 13,8 milhões, com re-
cursos próprios do Tesouro Es-
tadual.

A pavimentação está sen-
do executada pelo Departa-
mento de Estradas de Roda-
gem da Paraíba (DER-PB), por 
meio da empresa de engenha-
ria Cosampa Projetos e Cons-
truções Ltda. A restauração 
vai beneficiar, diretamente, 
mais de 53 mil habitantes das 
cidades de Taperoá, Livra-
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Trecho da PB-238 tem 52,6 quilômetros de extensão, sendo que 27 destes estão em obras e cinco foram concluídos

Estado investe R$ 13,8 mi em rodovia 
Taperoá a Teixeira

A Cidade de Patos, no 
Sertão da Paraíba, vai ga-
nhar voos exclusivos entre 
os dias 18 e 26 de junho, pe-
ríodo em que o município 
realiza o São João 2022, con-
forme anunciou o diretor 
de Relações Institucionais 
da empresa Azul Linhas 
Aéreas, Fábio Campos. Du-
rante todo o período a com-
panhia aérea vai triplicar a 
quantidade de voos de Pa-
tos a Recife e no sentido in-
verso.

“Durante o São João, dois 
dias antes e dois dias de-
pois, do dia 18 ao dia 26, a 
Azul vai tá triplicando as 
operações para Patos sain-
do de Recife. Vão ser três 
voos diários, conexões bem 
curtas em Recife, para todo 
mundo que tá indo para fes-
ta chegar o mais rápido em 
Patos e aproveitar o máximo 
possível da cidade”, comen-
tou Fábio Campos.

A empresa é uma das 
patrocinadoras oficiais do 
evento e para o prefeito Na-
bor Wanderley a parcei-
ra só mostra a grandiosi-
dade do São João de Patos. 
“Para gente é uma alegria, 
isso demonstra a força da 

n
Companhia 
aérea vai 
aumentar 
de um para 
três os voos 
diários 
entre Recife 
e Patos no 
período de 
18 a 26 de 
junho

Pacotes
Voos do período 

junino para Patos 
já estão à venda

mento, Desterro, Cacimbas e 
Teixeira.

O produtor rural José Antô-
nio, que mora na região entre 
Teixeira e Taperoá, disse que 
não somente ele, mas todos os 
habitantes da região estão mui-
to satisfeitos com a decisão do 
Governo do Estado em recupe-

Patos ganhará voos exclusivos durante o período do São João
ligação aérea

Lusângela Azevêdo 
lusangela013@gmail.com

nossa cidade, a grandio-
sidade do São João de Pa-
tos em saber que a Azul 
vai colocar três voos diá-
rios pra Patos, do dia 18 ao 
dia 26, e mais essa parce-
ria que vai divulgar nossa 
festa nos voos da Azul,” 
comentou.

De acordo com Hayron 

Leite Coutinho Ramos, 
gestor da base da Azul em 
Patos, os pacotes da Azul 
Viagens para o São João de 
Patos já estão à venda no 
www.azulviagens.com.br 
ou pelo telefone (83) 99807-
1265 (Saniely). Para quem 
mora no Sertão ainda tem 
a opção da loja Azul Car-

go, localizada na BR-230, 
Km 336, em Patos.

A Azul Conecta reali-
za voos diários entre Pa-
tos/Recife desde agosto 
do ano passado. As liga-
ções para a capital per-
nambucana são operadas 
com aeronaves mode-
lo Cessna Gran Caravan, 

com capacidade para até 
nove clientes, e nos horá-
rios partidas do Recife às 
22h30, com pouso previs-
to no Aeroporto Brigadei-
ro Firmino Ayres, em Pa-
tos, para as 23h45. Com 
os voos de volta partin-
do à 00h10, com chegada 
estimada a Recife à 1h25. 

Rota aérea entre Recife e Patos da Azul é realizada com uma aeronave Cessna Gran Caravan, com capacidade para levar até nove passageiros

Foto: Divulgação/Azul Linhas Aéreas

rar a rodovia, que apresentava 
muitas falhas. “Com o térmi-
no da obra, em breve, vai ser 
possível usufruirmos de um 
tráfego normal entre todas as 
cidades da região, com mais 
segurança e rapidez. Os maio-
res beneficiados são os mora-
dores”, afirmou José Antônio.      

O gestor da obra, o enge-
nheiro do DER, Francisco Eu-
menes, assegura que a obra 
prossegue em ritmo acelerado, 
embora chuvas esporádicas 
tenham atrapalhado um pou-
co. “Além da reciclagem que 
está sendo executada, com re-
composição de taludes de ater-
ro, teremos serviços de limpe-
za e recuperação dos sistemas 
de drenagem, restabilização 
da base existente com 30 por 
cento de brita, recapeamento 
da pista de rolamento e acos-
tamentos em segmentos loca-
lizados, além de microreves-
timento a frio produzido com 
asfalto”, informou Francisco 
Eumenes.

n 

Recuperação 
da PB-238 
possibilitará 
um tráfego 
mais ágil e 
seguro em 
toda a região

Obra inclui recomposição de taludes de aterro, serviços de limpeza e recuperação dos sistemas de drenagem, restabilização da base com 30% de brita, recapeamento da pista e acostamentos

Benefício
Serão beneficiados 

diretamente 
53 mil habitantes 

das cidades de  
Taperoá, Teixeira, 

Livramento, 
Cacimbas e 

Desterro

Obra segue em ritmo acelerado, apesar das chuvas esporádicas na região terem atrapalhado um pouco

Foto: Secom-PB Foto: Secom-PB

Foto: Secom-PB
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O número de transplan-
tes renais realizados este 
ano, na Paraíba, já é maior 
que o registrado em 2021. En-
quanto no ano passado fo-
ram 14 transplantes de rins, 
este ano o estado já contabi-
liza 17. Foram dois em janei-
ro, oito em fevereiro e sete 
em março.  

“Esse dado não é só mais 
um número, ele representa a 
mudança na vida do paciente 
e de seus familiares. Por isso 
que nossa missão é buscar in-
cansavelmente pela autoriza-
ção das famílias. Cada ‘sim’ 
pode transformar a vida de 
até cinco pessoas aqui na Pa-
raíba”, destaca a chefe do Nú-
cleo de Ações Estratégicas da 
Central de Transplantes, Ra-
faela Carvalho.

Fundamentais para o 
funcionamento do corpo, os 
rins têm como função bási-
ca filtrar o sangue e auxiliar 
na eliminação de toxinas do 
organismo. Por ser em par, 
os rins podem ser doados 
após o falecimento e tam-
bém em vida, já que a fun-

Número ultrapassa o total do ano passado, quando ocorreram 14; somente em março foram sete procedimentos  

PB registra 17 transplantes renais
no primeiro trimestre

ção renal pode ser mantida 
por um único rim, sem que 
isso cause prejuízos à saúde 
do doador.

O transplante renal é re-
comendado para pacientes 
com insuficiência irreversí-
vel, normalmente provocada 
pelo avanço de uma doença 
renal crônica.

Em números absolutos, 
o país ocupa a terceira posi-

ção mundial entre os maiores 
transplantadores de rim. No 
ano passado, de acordo com 

dados do Ministério da Saú-
de, foram registrados 4.828 
procedimentos do tipo. No 

Brasil, a estimativa é de que 
existam mais de 10 milhões 
de pessoas com doenças re-

nais. Ainda aguardam na fila 
de espera por um transplante 
renal na Paraíba 185 pessoas.

Covid-19: JP tem grande procura pela vacina
quarta dose

Muitos idosos procura-
ram os serviços da rede mu-
nicipal de saúde, ontem, para 
garantir e reforçar a proteção 
contra a Covid-19. Para quem 
tem mais de 60 anos, a Prefei-
tura de João Pessoa deu início 
a oferta da quarta dose contra 
o novo coronavírus. Este pú-
blico precisa realizar agenda-
mento pelo aplicativo ‘Vacina 
João Pessoa’ ou site ‘vacina.
joaopessoa.pb.gov.br’.

Além desse novo grupo, 
os profissionais de saúde se-
guem imunizando todos os 
públicos a partir dos cinco 
anos de idade nos diversos 
postos espalhados por toda 
a cidade, das 8h às 22h, sem a 
necessidade de agendamento.

Para a quarta dose deve 
ser utilizado o imunizante 
disponibilizado para os mu-
nicípios, podendo ser Pfizer, 
AstraZeneca ou Janssen, in-
dependentemente da dose 
utilizada anteriormente. De-
vem tomar as doses as pes-
soas deste grupo que tiverem 
completado quatro meses 
após a aplicação da primeira 
dose de reforço.

Maria das Dores, de 62 
anos, estava logo cedo na Uni-
dade de Saúde da Família São 
José para receber a segunda 
dose de reforço. “Todos os 
dias eu acompanhava as no-
tícias pelos jornais para me 
informar sobre quando che-
garia a minha vez para to-
mar a quarta dose. Não esta-
va apreensiva e nem ansiosa, 
mas sei que é uma vacina im-
portante e necessária e dessa 
forma, eu estou mais prote-
gida. Me sinto mais segura”, 
disse a dona de casa.

Claudemar Luís da Silva, 
aos 74 anos, também estava 
logo cedo na USF para atuali-
zar a caderneta com duas va-
cinas de campanha. “Vim me 
proteger com as duas vacinas: 
da Influenza e da Covid-19. 
Todos os anos eu tomo a va-
cina que previne contra a gri-
pe e acho importante que as-
sim como eu, todos os idosos 
se protejam também”, desta-
cou o aposentado.

Em Campina Grande

Prefeitura 
disponibiliza 
testes rápidos

A Prefeitura de João Pes-
soa disponibiliza testes rápi-
dos para a detecção da Co-
vid-19 em 56 Unidades de 
Saúde da Família (USFs). O 
atendimento para a testagem 
é de segunda a sexta-feira, 
das 13h às 16h. Podem ser 
atendidos cidadãos com sin-
tomas gripais ou que tiveram 
contato com pessoas positiva-
das para Covid-19.

Veja a lista de USFs que 
realizam os testes para 
detecção de Covid-19:

• Distrito Sanitário I
Mumbaba
Cruz das Armas III
Cruz das Armas IV
Mateus I
Mateus VI
Anayde Beiriz
Novais I
Novais VI
Saúde e Vida
Verde e Vida
Jardim Saúde
Funcionários I
Cruz das Armas II
Padre Ibiapina
Costa e Silva
Saúde para todos
Nova Conquista
Jardim Planalto
Vieira Diniz
Indústrias I e II

• Distrito Sanitário II
Geisel em Ação
Estação Saúde
Integrando Vidas
Cuiá
Mudança de Vida
Grotão
Maria de Nazaré
Qualidade de Vida
Funcionários III e IV
Rangel I
Funcionários II 2ª etapa

• Distrito Sanitário III
José Américo Integrada
Quatro Estações
Verdes Mares
Cidade Verde Integrada
Nova Esperança
Rosa de Fátima
Valentina Integrada
Ipiranga

• Distrito Sanitário IV
Varadouro
Ilha do Bispo
Roger Integrada
Alto do Céu Integrada
Viver Bem
Matinha I

• Distrito Sanitário V
Altiplano
Eucalipto
Timbo1
Torre Integrada
Bessa
São José
Bancários
Bessa
Torre 1
Tito Silva
Santa Clara

a Onde tomar a vacina:

• Crianças a partir  
dos cinco anos  
(sem agendamento) 

1ª dose: Pfizer

2ª dose: Pfizer (60 dias)

– Policlínicas 
(Mandacaru, Cristo,  
Mangabeira e das 
Praias) – 8h às 16h

– Centro Municipal de 
Imunizações  
(Torre) – 8h às 16h

• Crianças de 6 a 11 
anos  
(sem agendamento)

1ª dose: CoronaVac

2ª dose: CoronaVac (28 
dias)

–  Todas as salas de 
vacinas nas USFs* – 8h 
às 11h

– Mangabeira Shopping 
(pedestre) – 8h às 16h

 • A partir de 12 anos  
(sem agendamento)

1ª dose: 12+

2ª dose: Janssen,  
CoronaVac (28 dias), 
AstraZeneca (90 dias)  
e Pfizer (60 dias)

3ª dose: 18+ (após 
120 dias da 2ª dose); 
imunossuprimidos 
(após 28 dias da 2ª 
dose); e trabalhadores 
de saúde (após 120 dias 
da 2ª dose)

• 4ª dose: 
imunossuprimidos  
(após 120 dias da 3ª 
dose)

– Todas as salas de 
vacinas nas USFs*– 8h 
às 11h

– Ginásio Ivan Cantisani 
(Tambiá) – 8h às 12h

– Mangabeira Shopping 
(drive) – 8h às 22h

– Mangabeira Shopping 
(pedestres) – 18h às 
22h
 
• Idosos 60+ (4ª dose –  
com agendamento)

– Todas as salas de 
vacinas nas USFs* – 8h 
às 11h

– Mangabeira Shopping 
(drive) – 8h às 22h

*Exceção: das USFs  
(Cruz das Armas IV,  
Bessa, Mandacaru VII,  
Ipês, Viver Bem, Alto do 
Mateus I, Vieira Diniz,  
Rangel I, Rosa de 
Fátima, Roger III, Alto 
do Céu II, Timbó I e 
Costa e Silva)

Amplia
Em João Pessoa, a 

vacinação começou 
ontem para idosos 
60+; em Campina 

Grande, foi iniciada 
para 70+ e hoje será 

ampliada para o 
público 60+

A Secretaria de Saúde de 
Campina Grande ampliou a 
faixa etária das pessoas ap-
tas a receberem a segunda 
dose de reforço da vacina da 
Covid-19, conhecida popular-
mente como a quarta dose. 

A segunda dose de refor-
ço da vacina é administrada 
naqueles idosos que recebe-
ram a primeira dose de refor-
ço (terceira dose) há pelo me-
nos quatro meses.

Ontem, os idosos a partir 
de 70 anos puderam ser va-
cinados com a segunda dose 
de reforço e, a partir de hoje, a 
aplicação será ampliada para 
todos os idosos a partir de 
60 anos de idade. A vacina-
ção acontece na maioria das 
Unidades Básicas de Saúde, 
Centros de Saúde, no Termi-
nal de Integração e no giná-
sio Meninão.

Além das quartas doses, 
também estão sendo aplica-
das primeiras e segundas do-
ses para crianças de cinco a 
11 anos e adolescentes de 12 
a 17 anos de idade; terceiras 
doses para adolescentes imu-
nossuprimidos; primeiras, se-
gundas e terceiras doses para 
adultos de 18 a 59 anos de ida-
de; e quartas doses para adul-
tos imunossuprimidos.

Como também está acon-
tecendo a campanha de imu-
nização da Influenza para os 
idosos, a gerente de atenção 
básica, Samira Luna, esclare-
ceu que não há a necessidade 
de intervalo entre uma vaci-
na e outra.

Muitos idosos procuraram ontem as unidades de saúde para receber a dose de reforço da vacina

Função
Rim é de suma 

importância para 
o corpo humano, 
pois tem a função 

de filtrar o sangue e 
eliminar as toxinas 

do organismo

No ano passado, foram feitos 4.828 transplantes de rim no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde

n 

Transplante 
de rim é 
recomendado 
a pacientes 
que possuam 
insuficiência 
irreversível, 
geralmente 
causada por 
uma doença 
renal crônica

Foto: Secom-PB

Foto: Secom-JP

Serviço
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Ações aconteciam no Conjunto dos Professores, com invasão, expulsão dos moradores, roubos e homicídios 

Grupo agia com violência e ameaças
em campina grande

Um grupo que aterrori-
zava moradores do bairro 
Universitário, em Campina 
Grande foi preso na manhã 
de ontem durante a Operação 
“Lições do Crime” com a prá-
tica de cometer roubos e inva-
sões de residências no Conjun-
to dos Professores. Os cerca de 
130 policiais, entre civis, mili-
tares e Corpo de Bombeiros 
iniciaram a operação por vol-
ta de 5h, surpreendendo os 
criminosos. Foi usado o heli-
cóptero Acauã.

Os alvos investigados pela 
operação estavam no bairro do 

Pedregal, que fica vizinho ao 
Conjunto dos Professores. Sete 
pessoas foram presas, dentre 
elas uma mulher investigada 
também por participação em 
um homicídio, cuja vítima foi 
encontrada no Açude de Bodo-
congó, no dia 18 do mês passa-
do. O corpo de Fabrício Miguel 
da Silva, de 26 anos estava den-
tro de uma sacola.

Além das prisões, os poli-
ciais cumpriram 16 mandados 
de busca e apreensão nos imó-
veis apontados pela investiga-
ção. Em alguns desses pontos, 
os policiais encontraram dro-

gas e objetos que haviam sido 
roubados de residências. Al-
gumas vítimas reconheceram 
os bens.

A polícia descobriu que 
uma parte dessa organização 
criminosa é composta por ape-
nados beneficiados recente-
mente com progressão de regi-
me. Durante as invasões, disse 
o delegado Glauber Fortes, su-
perintendente regional, a qua-
drilha costumava pintar nas 
áreas internas das casas as ini-
ciais da organização crimino-
sa da qual fazem parte, como 
forma de intimidação. Além 

disso, agiam com extrema vio-
lência, ameaçando moradores 
de morte, caso não obedeces-
sem às ordens dos criminosos.

Glauber Fontes informou 
que um deles, inclusive, tem 
seis mandados de prisão em 
aberto. Um adolescente foi 
apreendido. “Eles agrediam 
as vítimas, física e psicologi-
camente, para que não houves-
se denúncias. Ainda de acordo 
com o delegado, os suspeitos 
também andavam nas ruas en-
capuzados e com armas, per-
to das casas de vítimas, como 
uma forma de intimidação.

Curtas
Coveiro assassinado 
dentro de cemitério

Jovem foi morto a tiros por 
desconhecidos na capital

É um mistério para a polícia o asasssinato do 
coveiro do cemitério público de Bayeux, Edvaldo 
José do Nascimento, de 48 anos, atingido com 
vários disparos quando se encontrava no interior 
do cemitério, na cidade de Bayeux, na Região 
Metropolitana de João Pessoa.

O capitão George Handerson, da 4a Compnhia 
Independente da PM, de Bayeux, esteve no local, 
disse que a vítima exercia a função de coveiro 
naquele cemitério há pouco mais de um ano.

Nos levantamentos feitos ainda no local do 
crime, a PM tomou conhecimento que a vítima não 
tinha envolvimento com a criminalidade. O capitão 
Handerson acredita que o suspeito pelo crime teve 
acesso ao local pulando o muro. Edvaldo estava 
dormindo, após o almoço deitado em um banco no 
interior do cemitério.

A polícia ainda não tem informações sobre 
a autoria e motivação do assassinato do jovem, 
identificado por Robson Pereira dos Santos, 21 
anos, morto a tiros na noite de terça-feira (3), na 
divisa dos bairros Cristo Redentor e Cruz das 
Armas, em João Pessoa. 

Policiais que estiveram no local tomaram 
conhecimento que a vítima estava conversando 
com duas pessoas, quando os suspeitos, em uma 
motocicleta, se aproximaram e efetuaram vários 
disparos contra a vítima que morreu no local. O 
Samu foi chamado, apenas para constatar o óbito.

Robson foi atingido com tiros na cabeça, região 
cervical, lombar e torácica. Apesar da presença 
de algumas pessoas ninguém soube informar a 
identificação dos suspeitos. No local, impera a “lei 
do silêncio”.

Robson Pereira dos Santos, de 21 anos, morreu no local
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A força-tarefa chegou nas primeiras horas da manhã, ocupando ruas do bairro Pedregal para cumprir os mandados judiciais com a ajuda do Acauã, com o intuito de evitar a fuga dos procurados 

Fotos: Ascom/PCPB

Dupla é detida após perseguição 
entre as cidades de Cajazeiras e Sousa

assalto frustrado

Uma perseguição policial 
que começou em Cajazeiras e 
terminou na cidade de Sousa, 
após um assalto, terminou na 
prisão de uma dupla e a apreen-
são de todo material roubado. 
Os presos foram identificados 
como Aldairan Almeida Alves, 
o “Koreano”, de 33 anos, e Ger-
raniely Félix de Aveline, de 29.

As guarnições da Polícia Mi-
litar que participaram da opera-
ção encontraram no veículo dos 
assaltantes três armas de fogo, 
sendo que duas delas – que eram 
registradas – pertenciam à víti-
ma. Os outros materiais encon-
trados de posse da dupla foram 
três celulares, relógios e joias.

Segundo consta das infor-
mações tudo aconteceu por vol-
ta de meio-dia dessa terça-feira 
(3), quando os dois suspeitos in-
vadiram a casa de um empresá-
rio, no loteamento Santa Maria, 
em Cajazeiras, que teria anun-
ciado a venda de um veículo de 
sua propriedade.

Ao invadir a casa, a dupla 
fez ameaças, agrediu e amar-
rou a vítima, para em seguida 
fugir com o material. Após con-
seguir se desamarrar, o empre-
sário acionou a polícia que de 
posse das características iniciou 
a perseguição com a participa-
ção de policiais militares dos 
batalhões de Cajazeiras e Sousa.

A dupla usou para a fuga 
um veículo Gol, prata, placas 
REM6G27, pela BR-230, com 
destino a Sousa. O acompa-
nhamento tático foi realizado 
por uma guarnição do 14o BPM 
que abordou o carro nas proxi-
midades da UFCG, com apoio 
de uma barreira policial. “Ko-
reano” e Aveline foram leva-
dos para a Delegacia de Polí-
cia de Sousa.

No Cariri
Na divisa entre os municí-

pios de Parari e São João Cariri, 
policiais militares prenderam, 
na madrugada de ontem, um 
homem e apreenderam três veí-

culos que, segundo as informa-
ções seriam usados a um possí-
vel ataque a banco, na região do 
Cariri paraibano.

Uma equipe do 11o Batalhão, 
que fazia rondas na divisa da-
quelas cidades, percebeu quan-
do os suspeitos passaram em 
três carros, iniciando uma per-
seguição que teve troca de tiros.

Os suspeitos abandonaram 
os três veículos e fugiram por 
uma mata. Nos carros – dois 
com placas de Pernambuco e o 
terceiro com placas do Ceará, 
foram encontradas munições 
de fuzil e explosivos. Nas bus-
cas, um dos integrantes do ban-
do foi preso.

PM realiza operação em feiras e 
mercados livres de João Pessoa

sensaÇÃo de seguranÇa

O Comando do 1o Batalhão 
da PM realizou ontem a Ope-
ração Mercado Seguro, com o 
objetivo de reforçar a seguran-
ça nos mercados e feiras livres 
da Zona Norte da capital. Entre 
os pontos de reforço do policia-
mento, estão o Mercado Central 
e as feiras livres dos bairros da 
Torre, Jaguaribe, Cruz das Ar-
mas e Oitizeiro.

As atividades são feitas com 
policiamento a pé, com rondas 
motorizadas nas imediações, 
mas também com um trabalho 

de inteligência para identificar 
a presença de suspeitos nos lo-
cais. O foco principal é prevenir 
roubos e furtos aos clientes e co-
merciantes, bem como comba-
ter outros tipos de crimes.

A operação é realizada em 
dias e horários estratégicos, 
sendo direcionada através de 
um mapeamento dos setores 
de planejamento e estatística. O 
comandante do 1o BPM, tenen-
te-coronel Geraldo Marques, 
acompanhou a operação nos 
mercados e feiras livres Mercado de Jaguaribe foi o primeiro visitado pelos policiais

Foto: Ascom/PMPB
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Promover, comercializar 
e fortalecer os negócios de 
turismo na Paraíba, gerando 
negócios, troca de experiên-
cias e conhecimentos estão 
entre os principais objetivos 
da segunda edição da Expo 
Turismo Paraíba, evento que 
se inicia hoje e vai até sába-
do, das 15h às 21h, no Espaço 
Cultural José Lins do Rêgo, 
no bairro de Tambauzinho, 
em João Pessoa.

Trata-se de uma feira 
100% do turismo paraibano 
que contempla 90 municí-
pios nas 12 regiões turísticas 
da Paraíba, pertencentes ao 
Mapa da Regionalização do 
Turismo (Mtur): Brejo, Cari-
ri, Seridó, Curimataú, Rota 
Sanhauá, Rota das Falésias, 
Trilha dos Potiguara,  Vale 
dos Sertões, Vale dos Ma-
manguape, Vale dos Dinos-
sauros, Vale do Paraíba e Ser-
ra da Borborema.  

O evento é gratuito e ocor-
re nas modalidades online e 
presencial. As cidades parti-
cipantes farão exposição de 
produtos, serviços e a produ-
ção associada ao turismo. A 
expectativa, conforme a or-
ganização, é que a feira receba 
oito mil visitantes no presen-
cial e 30 mil acessos no digital, 
nos três dias. Na modalida-
de presencial, a entrada só é 
permitida mediante apresen-
tação da carteira de vacinas.

A Expo Turismo Paraíba 
é o resultado de uma ação co-
laborativa entre o Sebrae, Go-
verno do Estado, JPAC&VB e 
Fecomércio/Sesc/Senac. A es-
trutura dessa segunda edição 
contempla meios de hospeda-
gem, alimentação fora do lar, 
agências de turismo e recepti-
vo, museus e galerias de arte, 
produção associada ao turis-
mo, rotas e roteiros, destinos 
turísticos, mercado Mice e ne-
gócios corporativos, entida-
des de classe e entidades téc-
nicas, sala de imprensa, sala 
de rodadas de negócios e es-
paço aberto para palestras.

De acordo com a gestora 
de turismo do Sebrae-PB e 
coordenadora da Expo Turis-
mo Paraíba, Regina Amorim, 
a primeira edição do even-
to foi digital, e em 2022, será 
realizada de forma híbrida. 
Com isso, toda a parte de co-
nhecimento (palestras) será 
transmitida on-line pelo ca-
nal do Sebrae-PB pelo You-
Tube e pelo site: www.expo-
turismo.com.br.

 As inscrições serão exclu-
sivamente para quem for as-
sistir às palestras on-line. A 
inscrição presencial ocorre no 
Espaço Cultural. “Nos estan-
des de cada município estão os 
empresários, artesãos e a pro-
dução associada ao turismo, 
que é o artesanato local, cul-
tura e também a produção ar-
tesanal de alimentos e bebidas 
como cachaças, licores e até vi-
nho”, explica a gestora. Todos 
esses itens estarão na exposi-
ção como produção associa-
da ao turismo que, segundo a 
coordenadora, agregam valor 
à cidade e geram experiências.

Valorização do turismo
Cada uma das cidades 

participantes vai apresen-
tar o que considera destaque 
no turismo local. No entan-
to, Regina Amorim lembra 
que a proposta da feira é a 
promoção da região turística 

Feira contempla 90 municípios nas 12 regiões turísticas do Estado pertencentes ao Mapa da Regionalização do Mtur 

Começa hoje a Expo Turismo Paraíba
fortalecimento do setor

conforme o Mapa da Regio-
nalização do Turismo, que é 
maior do que a promoção in-
dividual de cada município. 
“Fizemos um lounge para 
cada região buscando fixar 
na memória dos visitantes e 
expositores os nomes das re-
giões turísticas da Paraíba. 
A região do Brejo, por exem-
plo, tem 20 municípios, sen-
do a maior que está expondo. 
Esse diferencial e essa cone-
xão para conhecer a Paraíba 
serão muito importantes nes-
se cenário de negócios pós
-pandemia”, detalhou. 

Ela reforça que o forma-
to desse evento é inovador, 
no Brasil, pois é a primeira 
feira de turismo que destaca 
as regiões turísticas do Esta-
do, além de valorizar a inte-
gração regional, com o em-
preendedorismo criativo e 
colaborativo, e fortalecer os 
relacionamentos entre as ci-
dades, com foco em melhores 
resultados.

O evento irá apresentar 
opções de viagens e expe-
riências dentro da Paraíba. 
Dentre elas, o ecoturismo, tu-
rismo rural, de aventura, eco-
turismo e o turismo de sol e 
mar. Por isso, a organizadora 
aponta que a Expo Turismo 
tem grande relevância para 
o setor, principalmente em 
relação à promoção, visibi-
lidade, geração de negócios, 
relacionamentos e experiên-
cias.“Talvez para muitos mu-
nicípios este seja o primei-
ro momento de se relacionar 
com outro da mesma região 
turística. E o turismo preci-
sa dessas conexões. Essa di-
versidade cultural pode ser 
muito mais rica quando ela 
está com a visão do regional, 
e não só do municipal”, de-
clarou Regina Amorim.

Participantes e atividades
A feira é destinada às em-

presas do segmento de turis-
mo e da produção associada 
que compõem as experiên-
cias dos produtos, rotas e ro-
teiros paraibanos.Também 
estão envolvidos os meios de 
hospedagem e demais equi-
pamentos turísticos, profis-
sionais do mercado Mice, 
trade turístico, imprensa e 
visitantes em geral.

A iniciativa, portanto, não 
é voltada apenas aos empre-
sários como agências e ope-
radoras de turismo que de-
sejam incluir no seu portfólio 
de vendas novos produtos 
turísticos, mas sim a todo 
o público que se interessa 
por viagens e experiências. 
A proposta, segundo Regina, 
é promover a disseminação 
de conhecimentos e infor-
mação sobre o setor. “Quem 
mais precisa conhecer o tu-
rismo da Paraíba é o parai-
bano. Estaremos com agên-
cias de turismo visitantes 
que irão trocar informações 
e conhecimentos com os mu-
nicípios expositores da feira”, 
defendeu. 

Juliana Cavalcanti  
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Expectativa
A feira deve receber  

oito mil visitantes 
no presencial e 

30 mil acessos no 
digital, nos três dias

A programação envolve 
100 estandes de exposição de 
rotas, roteiros e experiências 
do turismo e da produção as-
sociada ao turismo (artesana-
to, alimentos e bebidas artesa-
nais, grupos culturais). Além 
disso, serão realizadas 17 pa-
lestras sobre roteiros turísticos 
nas regiões paraibanas.

Também estão previs-
tas cinco palestras do even-
to corporativo SummitMice 
2022, coordenado pela Con-
vention Bureau de João Pes-
soa (CVB) e Secretaria de Tu-
rismo da Capital (Setur), além 
de duas rodadas de negócios e 
30 apresentações culturais dos 
municípios.

Outro destaque é a presen-
ça dos personagens criativos 
nos estandes das regiões turís-
ticas, degustação de produtos 
artesanais de alimentos e bebi-
das a cada 30 minutos, duran-
te a feira, caravanas de empre-
sários de vários municípios da 
Paraíba e dos estados, através 
do Sebrae/RN e Sebrae/PE, 
além da visita de gestores de 
turismo do Sebraeno Piauí, 
Sergipe e Bahia.“Nos dois dias 
de rodada de negócios é pos-
sível sentar com a agência de 
viagem e cada município acer-
ta o que tem como produto tu-
rístico e de experiência”, com-
pletou Regina Amorim.

Cultura e turismo
Conforme Regina Amo-

rim, vários municípios parai-
banos irão apresentar as suas 
características e riquezas re-
gionais. Essas cidades fazem 
parte da programação cul-
tural do evento: o município 
de Mamanguape, por exem-
plo, irá levar o Grupo Cultu-
ral Quadrilha Joia Rara para 
a solenidade de abertura.Já 
Princesa Isabel leva o Grupo 
de Cultura Abolição no mes-
mo dia. 

No dia 6, haverá a apresen-
tação de xaxado e forró de Ser-
ra Grande e o Forró de Santa 
Luzia. No dia 7, será a vez de 
Jacaraú estar presente com o 
Quarteto Nordestino. Os visi-
tantes ainda podem conferir o 
bolo e doce de batata doce de-
Monte Horebe, os doces e li-
cores de Itapororoca, o mel de 
abelha de Cuité, os doces e ge-
leias de Alagoa Nova, o pas-
tel de tilápia de Lagoa Seca, 
queijo, mel e cachaça de João 
Pessoa, as cocadas, castanhas 
e biscoitos de Lucena, o ar-
roz de bode de Cabaceiras, o 
pé de moleque e bolo deman-
dioca de Caaporã, o picolé de 
cupim e bolinho de solde Pa-
tos, o doce de castanha e hi-
dromel de Água Branca, den-
tre outras opções.

As cidades trarão ainda al-
guns personagens criativos, 
com 19 personalidades no to-
tal. O objetivo, segundo a ges-
tora, é incentivar a criativida-
de considerada importante 

Prefeituras divulgam riquezas regionais

n 

Serão 100 
estandes de 
exposição 
de rotas, 
roteiros e 
experiências 
do turismo e 
da produção 
associada  
ao setor 

Foto: Reprodução/Youtube/Sebrae

Regina Amorim, gestora do Sebrae-PB e coordenadora da Expo Turismo, reforça que o formato desse evento é inovador

“Fizemos um 
lounge para cada 
região buscando 
fixar na memória 
dos visitantes os 
nomes das regiões 
turísticas da 
Paraíba

Regina Amorim

Vários municípios paraibanos irão apresentar as suas características e riquezas regionais fazendo parte da programação cultural do evento

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução Foto: Reprodução

para gerar experiências no tu-
rismo. “O personagem criati-
vo representa um ícone da cul-
tura do lugar. Por exemplo, o 
aboiador de São José dos Ra-
mos, o papangu do Carnaval 
tradicional de São José de Sa-
bugi e o Santo Antônio e a noi-
va remetendo à pedra de Fa-
gundes”, apontou. 

Presenças confirmadas
Entre os palestrantes con-

firmados estão o gerente de 
relacionamento do Banco do 
Nordeste, Artur Luiz Cordei-
ro; a presidente do Fórum de 
Turismo Vale dos Sertões, Re-
gina Amorim; a secretária de 

Desenvolvimento Econômico 
e Turismo de Campina Gran-
de, Rosália Lucas; a presiden-
te do Fórum de Turismo Vale 
do Paraíba, Ivânia Miranda; 
a diretora do IFPB Campus 
Areia, Cláudia Brandão; a in-
terlocutora da Regionaliza-
ção do Turismo na Paraíba, 
Alessandra Lontra; o empre-
sário e presidente da Associa-
ção de Turismo Rural e Cultu-
ral de Areia (Atura), Leonaldo 
Andrade; o presidente do Fó-
rum de Turismo Curimataú-
Seridó, Ricardo Câmara, e o 
articulador regional do Cari-
ri, Ezequiel Sóstenes.

Também estão confirma-
dos o presidente do Fórum 
de Turismo Vale do Maman-
guape, Leonardo Bandeira; 
a coordenadora da especia-
lização técnica em Turismo 
do IFPB, Sinthya Pinheiro; a 
presidente do Fórum de Tu-
rismo Vale dos Dinossauros, 
Ana Neiry; a secretária de 
Turismo de Cabaceiras, Mér-
cia Farias; o prefeito de Lagoa 
Seca, Fábio Ramalho; a coor-
denadora da Regionalização 
do Turismo do MTUR, Ana 
Carla Moura; a coordenado-
ra de turismo do Sebrae Na-
cional, Ana Clévia Guerrei-
ro; o presidente do Fórum de 
Turismo Trilha dos Potigua-
ra, Josias Ferreira Viana, e o 
presidente do Fórum de Tu-
rismo do Brejo paraibano, Jai-
me Neto.
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Com texto ganhador do 
Prêmio Shell e baseado 
em caso verídico, ‘Agreste’ 
tem única apresentação 
gratuita no Teatro Lima 
Penante, em João Pessoa

Sentimentos 
áridos

É como um manifesto poético que se 
revela o drama de amor incondicio-
nal em luta contra o preconceito na 
peça Agreste, em apresentação gratui-

ta que acontece apenas hoje, às 19h30, no Tea-
tro Lima Penante, em João Pessoa. O monólo-
go interpretado pela atriz paraibana Fabíola 
Ataíde é contado de forma fabulesca sobre um 
casal de lavradores, cuja morte súbita do mari-
do leva um pequeno povoado a descobrir que 
se tratava de um corpo feminino. A viúva, que 
desconhecia as diferenças anatômicas dos gê-
neros e nunca tinha visto o companheiro nu, 
torna-se vítima do horror e da intolerância de 
sua comunidade, em texto ganhador do Prê-
mio Shell, em 2004.

Escrita pelo pernambucano Newton Mo-
reno, a história se baseia em um caso verídico 
e foi responsável por consagrar o dramatur-
go nacionalmente depois de também levar os 
prêmios de Melhor Espetáculo e o de Melhor 
Autor pela Associação Paulista de Críticos de 
Artes (APCA). Assim como o original, na mon-
tagem paraibana do diretor Everaldo Vascon-
celos a protagonista não tem nome. Seu mari-
do chamava-se Etevaldo. Já o nome da peça dá 
destaque ao ambiente, a geografia causticante 
daquele espaço rural, que alcança um sentido 
amplo quando se percebe que a natureza do lu-
gar e dos sentimentos áridos da população cer-
cam a protagonista de todas as formas. 

É na preparação para o velório que velhas 
vestideiras percebem que o casal que havia vi-
vido 22 anos juntos era, na verdade, duas mu-
lheres, o que surpreende a própria viúva. “Na-
quele momento, ela só entendia a perda, a 
morte. As pessoas começam a hostilizá-la: o 
delegado a ameaça de ser presa e de lhe forçar 
a ter relações com vários homens para que ela 
conheça o que é um ‘homem de verdade’. É algo 
muito denso e muito forte”, descreve a atriz Fa-
bíola Ataíde, que apresenta a peça como resul-

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

tado da pesquisa de mestrado profissional em 
Artes da Cena da Escola Superior de Artes Cé-
lia Helena, de São Paulo.

Em qualquer trecho de Agreste é possível 
comprovar a riqueza poética da dramaturgia e 
a densidade de sua linguagem. “Quieta. A noi-
te parecia uma pergunta difícil. Armava um 
bote/arataca. A sala povoou de mosquito e de 
mulher. Nunca tão farta. Nem de um, nem de 
outro. Os homens explodiam seus sentimentos 
em rojões. Segredavam às estrelas saudades e 
estima. Desenhavam lágrimas de luz no céu”, 
registra o premiado texto no momento em que 
se realizava a celebração fúnebre.

Sozinha em cena, a pessoense que é também 
produtora cultural no Teatro Lima Penante in-
terpreta, além da viúva, o narrador, o padre, 
as velhinhas vestideiras e o delegado. “Utilizei 
elementos vocais para diferenciar os persona-
gens e desenvolvi partituras corporais diferen-
tes para o público identificar quem está em cena. 
Faço uso dos elementos da música também, co-
locando alguns trechos da dramaturgia para 
fazer cânticos na cerimônia de velório”, expli-
ca a atriz, que também é cantora e realiza  pes-
quisas em teatro musical. Ela teve, na constru-
ção da prosódia típica do interior nordestino, 
um dos desafios de sua interpretação e foco de 
intensos estudos.

“A dramaturgia de Newton Moreno é muito 
sensível e tem vários momentos que eu, enquan-
to atriz, preciso me segurar, porque me emociona 
muito. Ele sabe a colocação exata de cada palavra. 
São palavras que chegam em gavetas emocionais, 
descrevendo as coisas de forma tão poética que a 
gente consegue visualizar a cena no texto”, aponta 
Fabíola Ataíde. A sensibilidade da obra não abre 
concessões à crueza da violência lesbofóbica e pro-
voca reações quando o coronel promete marcar o 
rosto da viúva à ferro, assim como costuma fazer 
com o seu rebanho.

Tendo começado suas experiências como 
atriz ainda criança, no próprio Teatro Lima 
Penante, onde trabalha, Fabíola Ataíde segue a 
carreira de forma independente, sem integrar 
nenhuma companhia de atores locais, mas tem 
se engajado em projetos diversos, desde a Paixão 
de Cristo encenada no mês passado na Igreja de 
São Francisco, em João Pessoa, a superprodu-
ções para o streaming, como a série da Ama-
zon Prime, ainda inédita, Cangaço Novo, grava-
da na Paraíba. “Eu tenho essa versatilidade de 
transitar por vários grupos como atriz convida-
da, e isso me dá muita flexibilidade para poder 
transitar em várias formas de trabalho”, justi-
fica a artista.
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montagem, 
a atriz 
paraibana 
interpreta, 
além da viúva 
protagonista 
que não 
tem nome, 
o narrador, 
o padre, as 
velhinhas 
vestideiras e 
o delegado

Escrita pelo 
pernambucano 
Newton Moreno 
(ao lado), 
a obra foi 
responsável 
por consagrar 
o dramaturgo 
nacionalmente 
depois de levar 
os prêmios 
de Melhor 
Espetáculo e o 
de Melhor Autor 
pela APCA

Foto: Fábio Soares/Divulgação

Monólogo interpretado por 
Fabíola Ataíde conta de forma 

fabulesca a história de um 
casal de lavradores, cuja  

morte súbita do marido leva 
um povoado a descobrir que se 
tratava de um corpo feminino
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Colunista colaborador

Continuemos a abordagem sobre o 
poema sinfônico de Richard Strauss, 
hoje na 3ª parte. Na semana passada, 

falávamos do 3º movimento, em que o autor 
descreve a personalidade de sua companheira 
num “diálogo” dos metais com as cordas, que 
prossegue oscilando entre divergências e bom 
entendimento, mesclado com pitadas afetuosas 
que também revelam momentos de doçura da 
companheira. Embora logo se “desentendam” 
como se ouve no agitado temperamento feminino 
sempre ponderado pelas respostas graves e 
compreensivas do herói nas cordas e metais. 
Alguns amigos de Strauss identificaram nos 
temperos e destemperos femininos uma referência 
à própria esposa.

Nesta parte dedicada à companheira, assim 
como em outras, o violino é bem valorizado com 
instigantes passagens de complexidade virtuosística 
e algumas dissonâncias, em plena liberdade tonal. 
Os solos mais extensos podem até ser interpretados 
como uma verdadeira cadência.

Ao fim da exposição deste rico e intenso 
fraseado entre o herói e sua companheira, é o 
amor que prepondera como esteio importante 
para os desafios e conquistas de sua trajetória e se 
consagra com incrível beleza e paixão.

O colóquio assume ares de confidências 
amorosas e soam como declarações de afetuoso 
lirismo enunciadas no oboés, clarinetes, trompas, 
imantados na harmonia das cordas em uníssono . 
Curiosamente, “os adversários do herói” (da parte 2) 
“beliscam” a cena final ao se concluir em absoluto 
clima de paz.

O “leitmotiv”, expressão atribuída ao elemento, 
tema, frase que se repete ao longo de uma peça 
sinfônica, faz-se presente nos poemas como 
característica da forma. Tal como na literatura, 
é traço muito constante no poema sinfônico. As 
reaparições conferem unidade ao tecido musical e 
moldam a personalidade do romance. Esse modelo 
de recorrência temática muito usado por Wagner 
e outros compositores de ópera é inserido com 
maestria, nos instantes propícios mantendo os elos 
entre as diversas abordagens da narrativa. ‘Em 
Uma vida de herói’, o “leitmotiv” ganha destaque 
maior, porque além de variado se emula por todas 
as seções, alternando as matizes que as distinguem 
assiduamente, ao longo de cada fragmento, 
sobretudo no arremate. Este artifício oferece 
colorido especial ao poema, mantendo os assuntos 
não apenas lembrados permanentemente, mas 
integrando-os em “híbrida” homogeneidade.

O ápice orquestral se nota obviamente na 
ilustração dos campos de batalha do herói (4ª parte), 
que no enredo se referem às lutas por ideais e causas 
nobres. Os embates são inicialmente anunciados 
pelos metais distantes do palco, que se mesclam 
com a reexibição do tema principal, com relevância 
extraordinária neste borbulhante trecho. 

A frase exibe-se repetidamente com matizes 
e timbres diversos, ora fragmentada, ora inteira, 
com a imagem do herói surgindo em palras 
contrapontísticas artisticamente bem entrosadas.

Agora a atmosfera invoca o personagem a 
enfrentar o combate. Toda a orquestra conclama 
os cenários de luta, com ritmos freneticamente 
marciais, permeados por pequenos excertos dos 
temas de partes anteriores.

O espetáculo se intensifica para cumes de 
sonoridade feérica condizente com o panorama 
de duelos e contendas, ao som de tiros em uma 
pirotecnia de percussões poucas vezes vista no 
mundo sinfônico.

A densidade sonora se espirala em hemiciclos 
e culmina apoteoticamente com a mais esfuziante 
aparição do tema protagonista que descerra as 
cortinas do cenário de batalhas.

Germano 
  Romero

Uma vida de 
herói (III)

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

José Mário da Silva 
APL – ALCG | colaborador

Artigo

Rádio

‘Espaço Cultural’ destaca edições 
do Festival da Música da Paraíba

Da metodologia indutiva adota-
da por Aristóteles em sua funda-
mental obra A Poética, aos paradig-
mas éticos e prescritivos postulados 
por Platão em sua monumental obra 
A República. Do bifrontismo horacia-
no transido entre a pedagogia e a de-
leite, às teorias do sublime instau-
radas por Longino em seu tratado. 
Da genialidade inspirada e perse-
guida pelos românticos, à literarie-
dade revolucionária postulada pe-
los formalistas russos no início do 
século 20. Dos conceitos de epítetos 
impertinentes trabalhados por Jean 
Cohen, aos acoplamentos vincados 
por Samuel Levin. Dos arrazoados 
empreendidos por Mikel Dufren-
ne, à luminosa ensaística do mestre 
Octavio Paz. Das viscerais reflexões 
do filósofo Hegel, aos estudos verti-
cais de Alfredo Bosi, dentre tantas 
outras reflexões já aduzidas ao lon-
go do tempo acerca do fascinante e 
complexo fenômeno da poesia, uma 
invariante conceitual básica se im-
põe: poesia é estrutura linguística 
fundadora de sentidos e de signifi-
cações. É percepção diferenciada do 
real, pródiga em transfigurar a reali-
dade observada para muito além do 
imediatamente visível e detectável 
pela corporificação efetiva dos nos-
sos sentidos. É o consórcio bem ur-
dido entre imagem, conceito e ritmo, 
de conformidade com a abordagem 
feita por Ezra Pound em seu clássi-
co livro ABC da literatura.

Para a notável Cecília Meire-
les, paradigmática nome das letras 
nacionais, poesia é grito, mas gri-
to transfigurado. Em Procura da poe-
sia, emblemático poema de Carlos 
Drummond de Andrade presente 
em A Rosa do Povo, o grande vate mi-
neiro mostra e demonstra que, mais 
que uma mera oferenda, a poesia é 
o resultado de uma ingente busca, 
por parte do poeta, da palavra exa-
ta, da linguagem mais formalmen-
te adequada, daí a necessidade que 
tem o poeta, qualquer que seja a fa-
mília a que ele pertence, de “penetrar 
surdamente no reino das palavras / 
onde estão os poemas que esperam 
ser escritos”.

“O poema é a festa do intelecto, 
e não o mero transbordamento das 

emoções”, de acordo com as consi-
derações teóricas levadas a cabo por 
Paul Valéry. Poesia, conquanto in-
corpore os componentes da emoção, 
não se confina nos limites estreitos 
do mero confessionalismo piegas e 
lacrimejante, nem muito menos o 
território reducionista e empobre-
cedor do mero desabafo. Para nos 
valermos de uma consagrada ex-
pressão levada a efeito pelo gran-
de escritor pernambucano, Osman 
Lins, que se constitui em título de 
uma das suas obras mais impor-
tantes, podemos afirmar que a poe-
sia se materializa numa espécie de 
“guerra sem testemunhas”, guerra 
essa travada entre o poeta e a face 
branca do papel, na tradução efetiva 
daquilo que Carlos Drummond de 
Andrade chamou de “a luta com as 
palavras”. Aqui, examinadas todas 
essas numerosas e multiplicadas 
teorias consubstanciadas sobre a 
fenomenologia poética, reside a di-
ferença fulcral que há entre o poe-
ta e o mero versejador; entre aque-
le para quem a poesia é trabalho e 
transfiguração, que se distingue, 
fundamentalmente, de quem aco-
lhe a poesia como pura inspiração, 
inteiramente destituída de qualquer 
modalidade de trabalho mais rigo-
roso com a palavra.

O jovem poeta, que descobre, 
dentro de si, os apelos e a vocação 
para o universo do ato-processo da 
criação literária precisa ler muita 
poesia, a fim de que do cotejo com 
outras vozes e dicções, ele encontre 
o seu peculiar sotaque, a sua par-
ticular maneira de transfigurar a 
realidade por ele observada, e den-
tro da qual ele se encontra inseri-
do. Para Ezra Pound, “o domínio 
de qualquer arte supõe o trabalho 
de uma inteira”. É importante, de 
igual modo, que o jovem poeta te-
nha boas noções de teoria literária, 
de reflexões que, ao fim e ao cabo, 
lançam luzes sobre o mágico ato e 
processo da criação do poema, poe-
ma que, no final das contas, nasce 
do solo concreto das mais signifi-
cativas experiências humanas. De-
pois, o jovem poeta também não 
precisa ser dominado pela obsessi-
va pressa em publicar.

Aqui, vale, e muito, a lição de Car-
los Drummond de Andrade: “convi-
ve com teus poemas, antes de escre-
vê-los”; e, claro, antes de publicá-los, 
sem nenhum vestígio de acabamento 
formal. A crítica literária, de manei-
ra honesta e corajosa, devidamente 
liberta dos flagelos do ódio, da indi-
ferença e, principalmente, da camara-
dagem, à luz dos magistrais ensina-
mentos do gênio Machado de Assis, 
deve cumprir a sua indispensável 
missão civilizatória, tanto reconhe-
cendo vocações promissoras, quan-
to apontando debilidades inerentes 
a projetos que ainda não lograram 
sequer atingir o estatuto da mera ex-
pressão, quanto mais o da constru-
ção, de acordo com algumas balizas 
teóricas advindas do pensamento de 
Haroldo de Campos.

Mais do que a entrega a uma ins-
piração fácil e enganosa, a poesia 
tem de ser um exercício de transfigu-
ração no corpo movediço da palavra 
e no dorso escorregadio da lingua-
gem. É no trabalho com a linguagem 
que se decide o sucesso ou o fracas-
so de uma obra literária, de confor-
midade com o lúcido e irrefutável 
dizer do mestre Eduardo Portella. É 
aqui que reside toda a abismal dife-
rença que há entre o poeta e o mero 
versejador. No final das contas, poe-
tas, na acepção semântica mais rigo-
rosa do termo, há poucos, já verseja-
dores, existem aos montes.

Poetas e versejadores
Imagem: Reprodução

‘Retrato de Richard Strauss’ (1918), por Max Liebermann

O Espaço Cultural de hoje 
inicia um passeio pelas edi-
ções do Festival de Música 
da Paraíba. Durante este mês, 
na Rádio Tabajara (105,5 FM), 
um bloco de cada edição rea-
lizado pela Funesc destaca-
rá participantes de cada uma 
das quatro edições já realiza-
das. Outro bloco prestará um 
tributo a Marinês, homena-
geada na quinta edição, que 
ocorrerá no final deste mês. 
O programa vai das 22h até 
meia-noite.

A 1ª edição do Festival de 
Música da Paraíba, que home-
nageou Zabé da Loca (1924-
2017) aconteceu em janeiro de 
2018. Esse evento teve elimi-
natórias em Sousa e Campina 
Grande, com a final em João 
Pessoa. Mais de 300 Composi-
tores de mais de 30 cidades pa-
raibanas se inscreveram nesta 
primeira edição.

A edição de estreia do fes-
tival teve como vencedoras 
as seguintes canções: ‘Sopro 
da Loca’ (de Renato Ander-
son Lima, com interpretação 
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Poesia
É percepção 

diferenciada do real, 
pródiga em transfigurar 
a realidade observada 

para muito além do 
imediatamente visível 

e detectável pela 
corporificação efetiva 

dos nossos sentidos

Através do QR Code 
acima, acesse o site oficial 

da Rádio Tabajara

n 

Durante este 
mês, na Rádio 
Tabajara (105,5 
FM), programa 
destacará 
participantes de 
cada uma das 
quatro edições 
já realizadas

Quarta edição do evento homenageia Marinês, a ‘Rainha do Xaxado’

do Quarteto Avuô), ‘Capitu’ 
(autoria e interpretação de 
Tom Drummond) e ‘Impró-
pria’ (autoria e interpretação 
de Chico Limeira).

A primeira noite do 4° Fes-
tival de Música da Paraíba 
será no dia 27 de maio, no Ci-
ne-Teatro São José, em Cam-
pina Grande, e contará com 
a apresentação de 15 canções 
classificadas para a edição 
deste ano. Já na noite seguin-
te, dia 28, subirão ao palco as 
outras 15 composições. Após 
cada eliminatória, sete músi-
cas serão escolhidas pelos ju-
rados e, ao final das apresen-
tações, 14 canções disputarão 
a grande final em 4 de junho, 

no Teatro Paulo Pontes, no Es-
paço Cultural, na capital.

Neste ano, o evento home-
nageia a cantora e compositora 
Marinês, conhecida como a ‘A 
rainha do Xaxado’. Ela nasceu 
em São Vicente Férrer (PE), no 
dia 15 de novembro de 1935, 
mas mudou-se ainda criança 
com a família para Campina 
Grande (PB), onde morreu em 
14 de maio de 2007.

A edição pode ser ouvida 
também pelo site oficial da 
Rádio Tabajara (radiotabaja-
ra.pb.gov.br/radio-ao-vivo/), 
e, no dia seguinte à apresen-
tação, fica disponível no canal 
oficial da Funesc no YouTube 
(/TvFunesc).

Foto: Reprodução



O livro O Homem que Plantava Árvores, do 
escritor francês Jean Giono, uma fábula 
sobre a preservação do meio ambiente, 

é composto de mensagens que inspiram lutar 
pela paisagem mesmo onde não existam vidas. 
Não resumirei os componentes da narrativa, 
mas sugiro ir atrás da obra para conhecer a 
bela estória que, para mim, revelado minhas 
habilidades de agricultor, é uma lição de vida. 
Apenas confesso se tratar de um solitário homem 
que transforma uma área desértica em aprazível 
reserva florestal, anos depois a floresta traz 
água e chega o desenvolvimento.

Lendo o livro e assistindo ao filme em 
desenho animado sobre esse homem sonhador, 
deu saudades do tempo de criança em Serraria, 
a cidade rural a misturar nosso sítio com o 
burburinho urbano, distante dois quilômetros. 
Encerrada a película ou virada a última página 
impressa, nossa vontade é plantar uma árvore.

O poeta do paisagismo Burle Marx inspirou 
algumas reservas ambientais nesta cidade e, 
agora, quando se vislumbra um parque onde 
antes existia o aeroclube, a administração 
municipal foi atrás dos seus seguidores para 
montar projeto para aquela área.

Lembrar do escritor francês, é recordar 
também Burle Marx que possibilitou lições 
inestimáveis sobre o cuidado com a Natureza, 
e com o anúncio desse projeto ambiental para 
nossa capital, vem à memória os feitos do poeta, 
artista plástico e ativista ecológico Hermano 
José, que trouxe até nós a necessidade de 
preservar o verde e de criar novas paisagens nas 
áreas urbanas.

Por que lembrar de Hermano José nesse 
momento? Porque meu conterrâneo de Serraria 
muito buscou a preservação do que restava 
de área verde em nossa capital. Seu olhar 
recolheu paisagens do Engenho Baixa-Verde, 
em Serraria, e lembranças de Caiçara, que 
transportava para seus quadros e sua poesia. 
Cedo percebeu a inevitável expansão da 
indústria imobiliária e por isso defendia a 
preservação de espaço ambiental.

Hermano era uma relíquia da família rural e 
cedo abriu os olhos à compreensão do mundo, 
mesmo que o mundo não o compreendesse. 
“Um peregrino do Sonho” que se comovia com a 
destruição do homem, da máquina derrubando 
paredes e expondo raízes de frondosas árvores, 
dores que sentia no recolhimento ao eremitério 
na praia do Bessa, onde viveu silencioso, 
alimentado pelo pão da arte.

Lembro dele porque em julho completa 
cem anos de seu nascimento, carecendo das 
indispensáveis homenagens, mas nem a UFPB, 
nem governo ou prefeituras da capital e da 
cidade onde ele nasceu têm revelado uma 
programação, curta que seja.

Pelo que Hermano desbravou em favor das 
artes, da poesia, da pintura e da ecologia se 
faz merecedor de ter seu nome lembrado. Nem 
sempre a Paraíba acolheu seus filhos que 
elevaram o panorama das artes, ou de outra 
vertente indispensável à vida, como a ecologia 
e a preservação de sua história. Exemplo é 
Lauro Pires Xavier. Quem lembra deste homem 
que estava sempre disposto a colocar os pés e 
as mãos na terra para vê-la florir?

Talvez seja a hora de lembrar os vínculos 
de Hermano José com o verde e perpetuar 
sua presença em um recanto da cidade, nem 
que seja dando nome a uma alameda nesse 
novo parque que, por final, projetado pelos 
seguidores de seu amigo Burle Marx.

Existem certos homens – mulheres também – 
que ofertam a vida na construção de ambiente 
bom para se viver, mas nem sempre são 
entendidos como merecedores de honrarias 
pelos compatriotas.

Crônica 
  Em destaque

Hermano, Burle 
Marx e o verde

José Nunes - Jornalista
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Colunista colaborador

A programação gratuita da Carava-
na Interatos chega a mais uma cidade 
paraibana: o município de São Mame-
de, que receberá oficina de teatro mi-
nistrada pela atriz Valquiria Gonçal-
ves e o espetáculo Guara-Mamo, com a 
Cia. Mutuca.

Realizada pelo Governo do Estado 
da Paraíba, através da Fundação Es-
paço Cultural da Paraíba (Funesc), a 
oficina será realizada hoje e amanhã, 
sempre das 19h às 22h, no auditório 
da Secretaria de Educação do muni-
cípio. As inscrições são feitas presen-
cialmente, na Secretaria de Cultura e 
Turismo. A idade mínima para parti-
cipar é 14 anos. Já o espetáculo Guara
-Mamo será apresentado no próximo 
sábado (dia 7), às 19h, no mesmo au-
ditório da oficina.

Sobre a oficina, com Valquiria Gon-
çalves, o projeto consiste em desen-

volver aptidão e apreciação teatral em 
adolescentes e adultos, que, através do 
teatro desenvolverão habilidades tra-
balhando o lúdico, a criatividade e ha-
bilidades corporais expressivas. A me-
todologia aplicada na sala de aula é 
teórica e prática norteada pelos ensina-
mentos de Constantin Stanislávski, em 
que ação física e ação interior, norteiam 
a prática do ator, sempre priorizando, a 
experimentação no próprio corpo para 
que o aluno se torne apto a enfrentar os 
desafios e conflitos que o cerca.

Os artistas participantes foram se-
lecionados por meio de edital. Desde 
a abertura, que aconteceu no dia 14 
de abril, a Caravana Interatos já pas-
sou pelas cidades de Pedras de Fogo, 
Duas Estradas e Solânea. Até 2 de ju-
lho, data do encerramento, a iniciati-
va passará por Monte Horebe, Poço 
Danças, Serra Grande, Esperança, 
Monteiro, Ouro Velho, São João do 
Rio do Peixe e Baía da Traição.

Projeto promove oficina de apreciação teatral para adolescentes e adultos

São Mamede recebe 
a Caravana Interatos

Dramaturgia

Da Redação
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Valquiria Gonçalves fará a oficina

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

DOuTOR ESTRAnhO nO MulTIvERSO 
DA lOucuRA (Doctor Strange in the Multiver-
se of Madness. EUA. Dir: Sam Raimi. Aventura. 
14 anos). Doutor Estranho (Benedict Cumber-
batch) vai para uma jornada rumo ao desco-
nhecido. Além de receber ajuda de novos alia-
dos místicos e outros já conhecidos do público 
(como a Wanda/Feiticeira Escarlate, interpre-
tada pela Elizabeth Olsen), o mago da Mar-
vel atravessa as realidades alternativas incom-
preensíveis e perigosas dos diversos universos 
para enfrentar um novo e misterioso adversário. 
CENTERPLEX MAG 3: 16h (dub.) - 18h45 (leg.) - 
21h30 (leg.); CENTERPLEX MAG 4: 14h45 (dub.) - 
17h30 (dub.) - 20h15 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 
2 (leg.): 13h - 15h45 - 18h30 - 21h15; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 3 (dub.): 14h15 - 17h - 19h45 - 22h30; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 4: 13h15 (dub.) - 16h (leg.) 
- 18h45 (dub.) - 21h30 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 6 (3D, dub.): 15h - 17h45 - 20h30; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 7 (3D, leg.): 13h45 - 16h30 - 19h15 - 22h; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MachoXE (3D, leg.): 
14h30 - 17h15 - 20h - 22h45 (sex. e sáb.); CINÉPO-
LIS MANAÍRA 10 - VIP (3D, leg.): 12h45 (sáb. e 
dom.) - 15h30 - 18h15 - 21h; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 11 - VIP (leg.): 21h45; CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 1 (3D, dub.): 15h45 - 16h30 - 19h15 - 22h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 15h30 (ex-
ceto seg. e ter.) - 18h15 (exceto seg. e ter.) - 21h 
(exceto seg. e ter.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 
4: 13h15 (dub.) - 16h (dub.) - 18h45 (dub.) - 21h30 
(leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (3D, dub.): 
15h - 17h45 - 20h30 - 23h15; CINE SERCLA TAM-
BIÁ 2 (dub.): 17h30 - 20h; CINE SERCLA TAM-
BIÁ 4 (dub.): 14h10 - 16h40 - 19h05 - 21h30; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 16h - 18h30 - 21h; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 6 (dub., em 3D): 15h30 - 18h - 
20h30; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 16h - 
18h30 - 21h; CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub., 
em 3D): 15h30 - 18h - 20h30; CINE SERCLA PAR-
TAGE 3: 14h10 (dub.) - 16h40 (dub.) - 19h05 (leg.) 
- 21h30 (leg.); CINE SERCLA PARTAGE 4: 17h30 
(leg.) - 20h (dub.) (leg.).

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 3: 
12h30 (sáb. e dom.).

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 padei-
ro trouxa em uma missão perigosa. CENTER-
PLEX MAG 2 (leg.): 20h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 
1 (dub.): 13h30 (exceto sáb. e dom.) - 16h20 - 
19h20; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 14h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 21h50 (ex-
ceto seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 18h; 
CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 18h.

cIDADE pERDIDA (The Lost City. EUA. Dir: 
Aaron e Adam Nee. Comédia. 14 anos). Loret-
ta Sage (Sandra Bullock) escreve sobre lugares 
exóticos em seus romances populares de aven-
tura, cujas capas são estreladas pelo modelo 
Alan (Channing Tatum), que tem dedicado sua 
vida a personificar o personagem herói, Dash. 
Durante a turnê de promoção de seu novo livro 
com Alan, ela é raptada por um bilionário ex-
cêntrico (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 páginas de seus 
livros, Alan parte para resgatá-la. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 1 (leg.): 22h15; CINE SERCLA TAM-
BIÁ 3 (dub.): 20h45; CINE SERCLA PARTAGE 5 
(dub.): 20h45.

DETETIvES DO pRéDIO Azul 3 (Brasil. Dir: 
Mauro Lima. Comédia. Livre). Pippo (Pedro Hen-
riques Motta), Bento (Anderson Lima) e Sol (Letí-
cia Braga) se vêem em apuros quando Severino 
(Ronaldo Reis) encontra um objeto em meio aos 
escombros de um avião. O que parecia uma ino-
fensiva relíquia era, na verdade, uma das faces 
do Medalhão de Uzur, responsável por controlar 
toda a magia existente no mundo. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 1: 13h30 (sáb. e dom.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 3: 13h (exceto seg. e ter.).

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 para contar um 
segredo que não revelou por anos: ela herdou 
uma villa no sul da França. Ao ser questionada, 
ela diz que foi um estranho que perguntou e ela 
não hesitou em ter mais uma propriedade. Mas 
sem saber o por quê que alguém queria dar o ter-
reno para a Viúva e sem saber onde exatamen-
te o local fica, a família Crawley decide ir para o 
sul da França e desvendar o mistério. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 19h.

JuJuTSu KAISEn 0 (Japão. Dir: Sunghoo 
Park. Animação. 14 anos). O jovem Yuta Okkot-
su ganha o controle de um espírito extremamente 
poderoso, então um grupo de feiticeiros o matri-
culam na Tokyo Prefectural Jujutsu High School, 
para ajudá-lo a controlar esse poder e também 
para ficar de olho nele. CINÉPOLIS MANAÍRA 
8 (leg.): 20h10 - 22h20; CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 2 (dub.): 19h30 (exceto seg.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub.): 15h30; CINE SERCLA PARTA-
GE 4 (dub.): 15h30.

MEDIDA pROvISóRIA (Brasil. Dir: Lázaro 
Ramos. Drama. 14 anos). Em um futuro próximo 
distópico no Brasil, um governo autoritário orde-
na que todos os cidadãos afrodescendentes se 
mudem para a África - criando caos, protestos 
e um movimento de resistência clandestino que 
inspira a nação. CENTERPLEX MAG 2: 18h15; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP: 16h50.

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. CENTERPLEX MAG 2 (dub.): 
15h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 12h15 
(sáb. e dom.) - 14h45 - 17h30; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 2 (dub.): 14h (exceto seg.) - 16h45 (exce-
to seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 15h40; 
CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 15h40.

Foto: Disney/Divulgação

Elizabeth Olsen explora novas realidades em ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’

Imagem: Divulgação

Capa do livro ‘O Homem 
que Plantava Árvores’, 
do escritor francês Jean 
Giono: uma fábula sobre 
a preservação do meio 
ambiente
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Geralmente, os caminhos 
para dar à luz para uma produ-
ção audiovisual na Paraíba é um 
verdadeiro “parto”. Depois de 
nascido, o filme deve dar seus 
primeiros passos quase reivin-
dicando sua independência, pas-
seando por festivais, sendo vistos 
em sessões especiais ou até che-
gar às plataformas de streaming. 
Da telona à telinha.

Um desses exemplos, o longa-
metragem Rebento, do ator, dire-
tor e roteirista paraibano André 
Morais, teve até um “intercâm-
bio” fora do país, abarrotando a 
prateleira do realizador com qua-
se 30 prêmios pelos festivais onde 
passou. Hoje, às 19h, o filme ga-
nha uma exibição especial, com 
direito a debate com a equipe e 
elenco, ficando em cartaz ao lon-
go do mês no Cine Bangüê, do Es-
paço Cultural José Lins do Rego, 
em João Pessoa.

Após cometer um crime, um 
mulher abandona casa e família 
em busca de um destino desco-
nhecido. Não se sabe quem é ela, 
nem o porquê de tal crime. Ela 
andará durante um dia inteiro, 
abraçada a uma melancia, e terá 
breves encontros que marcarão o 
seu dia e a sua vida.

De acordo com o diretor, até o 
fechamento desta edição, foram 
confirmados as presenças da pro-
tagonista, Ingrid Trigueiro, e do 
ator Fernando Teixeira, além do 
diretor de fotografia, João Carlos 
Beltrão, e de Nina Rosa e Metil-
de Alves, produtoras executivas. 
“Vamos falar sobre a construção 
da parte artística, desde as pri-
meiras ideias, escrita do roteiro, 
partindo para a construção dos 
personagens pelos atores, e do 
processo de elaboração da foto-
grafia, além dos desafios de pro-
dução e distribuição”, resumiu 
André Morais.

O diretor revelou que será exi-
bido, antes do longa, o seu pri-
meiro curta-metragem: o premia-

do Alma, rodado em 16mm, em 
uma nova cópia produzida pelo 
projeto Arca Cinema Cloud, vol-
tado para a restauração de obras 
do cinema paraibano. “Alma é 
também minha primeira parce-
ria com Zezita Matos e João Car-
los Beltrão, meus parceiros que 
também estão em Rebento. O fil-
me completa 18 anos de seu lan-
çamento e também teve uma his-
tória linda em festivais, tendo 
recebido o Prêmio de Mehor Cur-
ta no 7º Festival de Cinema La-
tino-Americano em Toronto no 
Canadá, no ano de 2005. É uma 
forma de saudar uma trajetória 
e celebrar meu encontro com Ze-
zita e João”, justifica o cineasta.

“Rebento fez, inicialmente, 
uma trajetória bonita em festi-
vais. Estreamos em janeiro de 
2018 na Mostra de Cinema de Ti-
radentes, um dos festivais mais 
prestigiados do país, e depois 
percorremos mostras no Brasil 
e fora, durante 2018 e 2019, an-
gariando 27 prêmios nacionais e 
internacionais. Prêmios que fo-
ram para vários setores do filme, 
dentre os 40 artistas paraibanos 
envolvidos no processo da obra”, 
aponta André Morais.

“Quando entraríamos em 
cartaz nos cinemas, seguindo 
a lógica mais clássica de merca-
do, veio a pandemia. Então rein-
ventamos nossa trajetória, sendo 
2020 e 2021 os anos em que o fil-
me explorou as plataformas di-
gitais e as mostras online. Agora, 
sinto que fechamos um ciclo com 
a temporada do filme no Cine 
Bangüê, voltando a experiência 
da sala escura, trazendo para o 
público da cidade a possibilida-
de da experiência cinematográ-
fica em sua plenitude”, acrescen-
tou o diretor e roteirista.

Nessa trajetória do filme, so-
bre as impressões como realiza-
dor, André Morais sente que o 
caminho de lançamento de um 
filme tem ficado cada vez mais 
dinâmico. “Uma produção pode 
ir direto para o streaming, depois 
seguir para a experiência da tela 

grande ou vice-versa. Clássicos 
do cinema voltando a ficar em 
cartaz nos cinemas, outros fil-
mes retomando uma tempora-
da em salas, já depois de algum 
tempo de seu lançamento. Acho 
positivo abrir a ideia da expe-
riência da tela grande para além 
do lançamento do filme, embora 
haja um desafio imenso em con-
seguir ocupar as telas e levar o 
público para o cinema”, pondera 
ele. “Claro que o lançamento na 
sala de cinema de um filme, após 
percorrer festivais, é sempre algo 
que pode gerar um frisson, a 
atenção da mídia e do público de 
uma forma mais forte, e não per-
der isso é importante, mas acho 
bacana também subverter e re-
criar outros caminhos”.

Os ingressos custam R$ 10 (in-
teira) e R$ 5 (meia), com abertu-
ra da bilheteria 1h antes do even-
to. Rebento será exibido, além de 
hoje: dia 8, às 18h; dia 10, às 17h; 
dia 14, às 18h; dia 17, às 19h; dia 
22, às 16h; e dia 30, às 17h.

‘Malaika’
André Morais está preparan-

do seu segundo longa de ficção, 
Malaika, que está na fase de pré
-produção. “O projeto foi apro-
vado no último Prêmio Walfredo 
Rodriguez, da Fundação Cultu-
ral de João Pessoa, além de ter 
sido um dos contemplados no 
Brasil Cine Mundi, importante 
evento de mercado internacional 
que acontece em Belo Horizonte 
(MG)”, frisou o cineasta.

O filme conta a história de 
um dia na vida de uma ado-
lescente albina. “É uma narra-
tiva delicada, que tem tomado 
minha escrita desde 2016 e que 
agora vamos colocar em tela. Es-
tamos vivenciando bem todos 
processos de preparação, come-
çando a fechar as locações, esco-
lhendo equipe e elenco, para fil-
mar em janeiro do próximo ano. 
Nosso desejo é trazer mais um 
filme digno de estar na filmo-
grafia do cinema paraibano”, fi-
naliza André Morais.

Quatro anos após o lança-
mento, o livro Um olhar interpre-
tativo das canções de Chico (Editora 
Ideia, 276 páginas, R$ 50) chega 
à segunda edição reverencian-
do as músicas que se apresentam 
como crônicas sociais de Chico 
Buarque, refletidas em análises 
do mais novo imortal da Acade-

mia Paraibana de Letras (APL), 
Rui Leitão, que também é diretor 
de Rádio e TV da Empresa Parai-
bana de Comunicação (EPC) e 
colaborador de A União.

A reimpressão vem para su-
prir uma crescente demanda 
percebida pelo escritor, e chega 
ao leitor sem modificações. A di-
ferença está na própria transfor-
mação da sociedade, que pode 
perceber no momento político 
nacional uma especial pertinên-
cia das letras buarqueanas. “É 
por isso que estou republicando 
este livro. As músicas não per-
deram a atualidade. São mensa-
gens que são muito próprias do 
momento em que a gente vive 
hoje, que é um período de amea-
ça de ruptura democrática”, des-
taca Rui Leitão. 

Com muitas letras de Chi-
co que apresentam uma forma 
irônica e crítica de perceber a 
realidade de um ponto de vis-
ta próprio da inteligência e sar-
casmo populares, o imortal da 
APL faz uma interpretação da 
mensagem do compositor ca-
rioca levando em consideração 
o contexto histórico no qual ela 
foi elaborada. “Analiso a mensa-
gem, que necessariamente tal-

vez não seja o que o Chico quis 
dizer, pois cada um tem o seu 
olhar. Por isso, que o nome do li-
vro é ‘um olhar’, e não ‘o olhar’”, 
explica o escritor.

Dessa forma, a proposta da 
obra de Rui Leitão se aproxima 
bastante de Canções que falam 
por nós, livro lançado por ele em 
2015, e que tinha como foco tam-
bém o cancioneiro popular bra-
sileiro. Um estudioso apaixona-
do pelo tema, Leitão já tem em 
estágio bastante avançado uma 
produção similar com foco, des-
sa vez, nas letras das canções de 
Caetano Veloso.

“Chico Buarque é um ob-
servador do cotidiano nacio-
nal em todas as suas manifes-
tações, sejam de caráter político, 
de discurso sociológico, cultu-
ral, emocional ou comporta-
mental. Ele tem uma forma de 
expressão múltipla, abordando 
a pluralidade do pensamento 
da sociedade brasileira. Um dos 
maiores nomes que temos”, de-
fende o autor de Um olhar inter-
pretativo das canções de Chico, que 
será comercializado apenas por 
meio de contatos diretos com o 
escritor através do e-mail iurlei-
tao@hotmail.com.

Audaci Junior 
audaciauniao@gmail.com

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

De cima para baixo: Ingrid Trigueiro, Zezita Matos e Zé Guilherme Amaral em ‘Rebento’

Hoje, em João Pessoa, estreia do premiado longa ‘Rebento’ será seguida de debate com realizadores e elenco

Filme da PB em cartaz no Bangüê
Cinema

Olhar sobre canções de Chico Buarque ganha nova edição
Literatura

Fotos: Saullo Dannylck/Divulgação
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Jornalista e imortal Rui Leitão (acima) é o autor de ‘Um olhar interpretativo das canções de Chico’ 
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O secretário de Ação Gover-
namental e Articulação Políti-
ca da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa, Diego Tavares, con-
firmou, ontem, em entrevista 
ao jornal A União, que uma das 
mais importantes obras de mo-
bilidade para à Zona Sul da ca-
pital paraibana começará a sair 
do papel em junho: o Binário de 
Mangabeira.  

“Estamos em fase de ouvir a 
população do bairro. Queremos 
saber o que eles pensam o que 
acham das futuras intervenções 
da Prefeitura nesta área. Vamos 
conversar também com os co-
merciantes. Enfim, nos importa 
saber como todos que moram ou 
trabalham naquele bairro como 
estão encarando o Binário”, ex-
plicou o secretário, que comple-

tou: “A obra será feita, não tenha 
dúvida”, emendou. Tavares tam-
bém confirmou o início de outras 
obras de mobilidade urbana, al-
gumas em parceria com o Go-
verno do Estado. Segundo ele, 
as obras das Três Ruas, no Bair-
ro dos Bancários ligando ao Alti-
plano e Universidade Federal da 
Paraíba, será uma grande inter-
venção em conjunto com o Poder 
Executivo Estadual.

“É muito importante parce-
rias como está envolvendo Pre-
feitura Municipal de João Pessoa 
e Governo do Estado da Paraíba. 
A importância do prefeito Cíce-
ro Lucena e o do governador João 
Azevêdo buscando trabalhar em 
harmonia só traz ganhos para a 
população da capital”, ressaltou o 
secretário. Outra obra que os go-

vernos estadual e municipal es-
tão juntos, lembrada pelo secre-
tário, é um viaduto que vai ligar à 
Avenida Ranieri Mazile, no bair-
ro do Cristo Redentor, ao Cen-
tro Administrativo Municipal, 
em Água Fria. “Trará um grande 
alivio no trânsito neste setor da 
nossa capital”, ressaltou Tavares. 

Como vai funcionar
O estudo para a implemen-

tação do Binário de Mangabeira  
prevê a utilização das ruas Josefa 
Taveira (principal avenida) e Al-
fredo Ferreira da Rocha (princi-
pal por dentro). A ideia é deixar 
as ruas com duas faixas em mão 
única para veículos, uma faixa 
exclusiva para ônibus e uma ou-
tra para estacionamento, além de 
ciclofaixas. 

O secretário lembrou que o 
comércio nesses dois corredo-
res é muito pujante, mas há uma 
carência enorme de vagas para 
estacionamento, sobretudo na 
Josefa Taveira. Além, claro, da 
mobilidade urbana nestes dois 
pontos, que ganhará uma de-
senvoltura de forma significan-
te. “Tenho certeza, que quando 
as obras terminarem a popula-
ção e os comerciantes de Man-
gabeira, além daqueles que tra-
fegam pelo bairro sentirão uma 
evolução, uma melhora signifi-
cativa em todos os campos, des-
de a mobilidade dos transportes 
individuais e coletivos”, finali-
zou o secretário, prevendo a re-
denção, no tocante a mobilidade 
com a implantação do Binário.

Nos últimos quatro anos, o 
Ministério Público da Paraíba 
denunciou mais de 30 gestores 
por crime ambiental relaciona-
do à destinação irregular de resí-
duos sólidos. Dos atuais prefeitos, 
17 têm denúncias em tramita-
ção no Tribunal de Justiça, sendo 
que sete delas já foram recebidas, 
transformando os denunciados 
em réus. Mas, embora necessá-
rio quando há inércia, processar 
prefeitos não é o objetivo primei-
ro do MPPB. Antes de judicializar 
os casos, a Procuradoria-Geral de 
Justiça tem buscado soluções con-
sensuais que resolvam de fato o 
problema dos depósitos de lixo a 
céu aberto. E tem funcionado. O 
último levantamento feito pelo 
órgão ministerial apontou uma 
mudança radical do “mapa dos 
lixões” na Paraíba. O número de 
cidades com destinação corre-
ta dos dejetos passou de 29 (em 
2017) para 194 (em 2022). 

O último levantamento feito 
pelo Centro de Apoio Operacio-
nal do Meio Ambiente do MPPB 
mostra que, dos 223 municípios 
paraibanos, 29 ainda se utili-

zam de lixões, sendo que 22 ain-
da depositavam todo o lixo pro-
duzido nesses depósitos e sete 
já estavam encaminhando par-
te dos dejetos para aterros. Essa 
situação vem sendo acompanha-
da pela Comissão de Combate 
aos Crimes de Responsabilida-
de e à Improbidade Adminis-
trativa (Ccrimp), órgão ministe-
rial responsável por promover 
a ação penal contra gestores. A 
Ccrimp verifica, inclusive, que 
a situação não é estática, ou seja, 
um município que hoje está re-
gular, amanhã pode voltar a de-
positar em lixões, ou outro que 
ontem tinha lixão, hoje pode es-
tar regular e, por isso, o monito-
ramento é constante.

O coordenador da Ccrimp 
(órgão vinculado ao procura-
dor-geral de Justiça), Eduardo 
de Freitas Torres, explicou que o 
MPPB iniciou o projeto Fim dos 
Lixões da Paraíba em 2018 e vem 
lidando com situações diversas. 
Há, por exemplo, a situação dos 
prefeitos que não foram reelei-
tos, sendo que alguns assinaram 
acordo e não cumpriram. Nesse 

caso, se denunciado, o processo é 
declinado para acompanhamen-
to pela Promotoria de Justiça lo-
cal, pois a competência para jul-
gamento da ação passa a ser do 
juiz (1º grau) e não mais de um 
desembargador (2º grau), já que 
o denunciado não tem mais o 
foro privilegiado no Tribunal de 
Justiça da Paraíba.

“Tramitam na Ccrimp pro-
cedimentos de investigação cri-
minal instaurados para anali-
sar a situação de cada município 
que continua a lançar, irregular-
mente, resíduos sólidos em lixão. 
Estamos realizando audiências 
com os atuais prefeitos dos mu-
nicípios, inclusive alguns que 
constam ainda como irregula-
res informaram que já estão en-
viando os resíduos sólidos para 
aterro sanitário. Então, prova-
velmente, o número de municí-
pios com lixões em atividade re-
duzirá, em breve. Caso o gestor 
não demonstre interesse em re-
solver a situação de forma con-
sensual, novas denúncias pode-
rão ser protocoladas”, explicou 
Eduardo Freitas.

Ministério Público financeiro

Na PB, 22 cidades ainda depositam 
todos os resíduos sólidos em lixões

O orçamento de 2023 do 
Governo da Paraíba come-
çou a ganhar forma na As-
sembleia Legislativa do Es-
tado. Ontem, a Comissão de 
Orçamento da Casa Epitá-
cio Pessoa aprovou a admis-
são dos primeiros passos 
do projeto de lei que dis-
põe sobre as diretrizes or-
çamentárias para o exercício 
financeiro do próximo ano. 
A LDO é oriunda do Execu-
tivo estadual, que tem como 
relator o líder governista, 
deputado Wilson Filho (Re-
publicanos).

Na mensagem de João 
Azevêdo (PSB) ao presiden-
te da Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba, deputado 
Adriano Galdino (Republi-
canos), foi destacado que a 
projeção das metas de re-
sultados fiscais para o pe-
ríodo 2023-2025, obedecen-
do o Programa de Ajuste 
Fiscal do Estado, que além 
de orientar a elaboração dos 
orçamentos Fiscal, existem 
também a questão da Se-
guridade Social e de Inves-

timentos para o exercício fi-
nanceiro do próximo ano.

O relator da LDO é o de-
putado Wilson Filho que vo-
tou favorável à tramitação 
do projeto e ao estabeleci-
mento do calendário a ser 
cumprido. De acordo com 
o calendário, a Comissão 
de Orçamento deverá apre-
sentar emendas ao projeto e 
promover audiência pública 
para discutir a matéria com 
as entidades representativas 
da população e de órgãos pú-
blicas e dos três poderes no 
período de 5 a 19 de maio; de 
20 de maio a 8 de junho, será 
o prazo para parecer definiti-
vo do projeto de lei; até o dia 
9 de junho a publicação do 
parecer definitivo da Comis-
são; e a partir de 10 de junho 
a inclusão da ordem do dia.

Na reunião, os deputa-
dos Buba Germano e Ca-
mila Toscano defenderam a 
necessidade do Poder Legis-
lativo garantir o direito dos 
parlamentares continuarem 
apresentando emendas im-
positivas.

Obra de binário
Mangabeira

Projeto da Prefeitura busca solução para 
o trânsito no maior bairro da capital e 

prevê estacionamento e ciclovias em junho
começará

“A importância do 
prefeito Cícero 
Lucena e o do 
governador João 
Azevêdo buscando 
trabalhar em 
harmonia só traz 
ganhos para a 
população da 
capital

Diego Tavares

Orçamento do Estado para 
2023 começa a tramitar
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Muita gente deixou para 
regularizar a situação eleito-
ral no último dia. A fila das 
pessoas para serem atendi-
das no Centro de Atendi-
mento ao Eleitor no bairro 
de Tambiá, em João Pes-
soa, permaneceu longa du-
rante praticamente todo o 
dia. O atendimento presen-
cial se estendeu até as 19h. 
Mas, segundo informações 
pela manhã da coordena-
dora da Central, Alice Coe-
lho, o atendimento só seria 
encerrado quando todas as 
pessoas que estavam na fila 
fossem atendidas. Já a re-
cepção on-line ficou sendo 
feita até as 23h59. A estima-
tiva do tribunal era que cer-
ca de 500 mil pessoas regu-
larizassem ontem a situação 
em todo o Estado.

Inúmeras pessoas na fila 
estavam em busca do pri-
meiro título, da transferên-
cia do município de domi-
cílio eleitoral, da mudança 
do local de votação ou de 
fazer retificação dos dados 
pessoais. Uma equipe extra 
com 50 guichês foi montada 
para atender o público. Ela 
informou que todos os lo-
cais no Estado disponibili-
zados para realizar os servi-

A Emenda Constitucio-
nal (EC) 119/2022, que de-
sobriga estados e municí-
pios de aplicar percentuais 
mínimos de suas receitas 
no ensino, nos exercícios de 
2020 e 2021, foi promulga-
da na última semana pelo 
Senado. A medida foi co-
memorada pela Federação 
das Associações de Muni-
cípios da Paraíba (Famup), 
por acreditar que a ela tra-
rá mais segurança aos ges-
tores municipais. 

Segundo a Famup, mui-
tos prefeitos ficaram impe-
didos de aplicar o mínimo 
constitucional de 25% na 
educação durante a pan-
demia. Com a medida, eles 
deixarão de ser punidos  
pela não aplicação desses 
recursos. A desresponsa-

bilização foi ratificada com 
a promulgação da Emenda 
em sessão solene no Plená-
rio do Senado, no último 
dia 27 de abril. 

“Durante a pandemia, 
os municípios não conse-
guiram aplicar os 25% na 
educação e os recursos fi-
cariam retidos. Os prefei-
tos correriam o risco de 
responderem por impro-
bidade administrativa por 
não terem cumprido o que a 
legislação determina. Com 
a promulgação da Emenda, 
os gestores ganham a dila-
tação de prazo de mais dois 
anos. Assim, podem apli-
car a diferença do que não 
foi possível na pandemia 
durante esse tempo. Mais 
uma vitória municipalista 
garantida com união e ar-

ticulação”, destacou Geor-
ge Coelho, presidente da 
Famup.

George ressaltou ainda 
que seria injusto cobrar dos 
prefeitos uma punição nes-
se momento. “É bom dei-
xar claro que os prefeitos 
jamais pleitearam a conces-
são de anistia. Os gestores 
cumprem a determinação 
constitucional da aplicação 
mínima em educação, mui-
tos deles aplicando até aci-
ma do estabelecido. Mas era 
preciso assegurar a liberda-
de e a segurança para que 
os gestores municipais pu-
dessem reunir mais condi-
ções para o planejamento 
educacional necessário sem 
renunciar ao cumprimento 
do mínimo constitucional”, 
explicou George Coelho.

A 2ª Câmara do Tribu-
nal de Contas da Paraíba, 
julgou procedente denún-
cia contra o ex-presidente 
da Câmara Municipal de 
Nova Olinda, Valter Gon-
zaga de Sousa, a quem foi 
imputado um débito de R$ 
241,2 mil, recebidos entre 
os anos de 2015 e 2021. Ele 
acumulou irregularmente 
os cargos de vereador, pre-
sidente daquela Casa Le-
gislativa e o de servidor da 
Companhia de Águas e Es-
gotos da Paraíba (Cagepa).  

A matéria foi levada ao 
Pleno na última terça-feira 
, sob a relatoria do conse-
lheiro André Carlo Torres 
Pontes. No relatório (proc. 
nº 20640/19) ficou demons-
trado que o servidor Valter 
Gonzaga de Souza foi elei-

to vereador para mandato 
na Câmara de Nova Olin-
da, optando pela remune-
ração do cargo de origem, 
no caso, servidor da Cage-
pa, tendo em vista a incom-
patibilidade de horários. 
No entanto, ao assumir, 
passou a receber também 
os subsídios de vereador 

pagos por ele mesmo na 
condição de presidente da-
quele Poder Municipal.

O relator informou que 
o servidor presidiu a Câ-
mara Municipal entre os 
anos de 2015 e 2016 e, após 
esse período, continuou re-
cebendo os subsídios de 
vereador, mantendo a re-
muneração da Cagepa sem 
prestar serviços na empre-
sa. Ele solicitou sua lota-
ção para o município de 
Nova Olinda apenas em 
2021, quando já tramitava 
a denúncia no TCE.

Na decisão, a 2ª Câmara 
fixou uma multa de R$ 10 
mil ao servidor, a ser reco-
lhida no prazo de 30 dias, 
com o encaminhamento de 
cópias da decisão ao Minis-
tério Público Estadual.

A vereadora Fabíola Re-
zende (PSB) defendeu on-
tem a castração em massa 
como solução para a ques-
tão dos animais abandona-
dos nas ruas de João Pessoa 
e adiantou que suas emen-
das impositivas ao Orça-
mento do município, no 
segundo semestre, serão di-
recionadas a ações e a pro-
jetos nesse sentido e a ou-
tros que venham beneficiar 
idosos, crianças e unidades 
de saúde.

Ela apresentou essas 
propostas durante sua pri-
meira participação na TV 
Câmara, da Câmara Muni-

cipal de João Pessoa (CMJP).
Fabíola disse que na situa-
ção dos animais de rua, “so-
lução é castração em massa. 
Vão dizer que é difícil, mas 
eu digo que é possível, sim, 
se houver uma união en-
tre o poder público, os pro-
tetores e todos os envolvi-
dos com a causa animal”, 
afirmou.

Fabíola Rezende apon-
tou como pretende di-
recionar as suas emen-
das impositivas que serão 
apresentadas no segundo 
semestre. E citou que de-
fenderá propostas que con-
tribuam para ajudar entida-

des que atuam em causas 
sociais, como hospitais e 
abrigos para idosos e crian-
ças. Como uma das úni-
cas duas mulheres na atual 
legislatura da Câmara de 
João Pessoa, Fabíola Re-
zende defende uma maior 
participação feminina em 
todas as esferas do poder. 
Destaciou na entrevista: “É 
preciso que as mulheres 
participem mais. Não acre-
dito que haja desinteresse 
em participar, eu vejo como 
uma falta de acesso à infor-
mação. E eu quero ajudar a 
ampliar essa maior partici-
pação feminina”, comenta.

A Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB) 
aprovou, por unanimida-
de, ontem, projeto de Lei 
de autoria do presidente, 
Adriano Galdino, sobre a 
obrigatoriedade de insta-
lação de ciclovias ou ciclo-
faixas às margens de Ro-
dovias Estaduais. 

 O projeto determina 
que o espaço reservado ao 
ciclista esteja incluso nos 
projetos e na execução de 
todas as obras de rodo-
vias no Estado. Na justifi-
cativa da matéria, Adria-
no Galdino especifica que 
nos casos de ampliação do 

traçado, reforma, modifi-
cação e adaptação das ro-
dovias já existentes, a ci-
clovia deverá constar nos 
projetos. 

 “O Poder Público ao 
desenvolver ações quan-
to a rodovias, seja na sua 
construção ou realização 
de outras intervenções, 
deve considerar neces-
sariamente, a instalação 
e conservação de ciclo-
vias e ciclofaixas, a fim de 
que os usuários desse tipo 
de meio de transporte te-
nham condições adequa-
das de se locomover”, jus-
tificou Galdino. 

A ALPB, através da 
Comissão de Saúde, irá 
promover uma audiência 
pública com o intuito de 
debater o uso do cigarro 
eletrônico e seus malefí-
cios. O requerimento foi 
apresentado pelo depu-
tado Dr. Taciano Diniz e 
aprovado por unanimi-
dade. 

Taciano Diniz defen-
deu a desaprovação do 
consumo de cigarros ele-
trônicos e afins, em am-
bientes coletivos públicos 
ou privados, como forma 
de proteção da vida dos 
paraibanos.

Famup comemora promulgação 
de Emenda sobre custos mínimos

TCE acata denúncia por causa 
de acúmulo irregular de cargos

recursos Vereador

Vereadora Fabíola defende castração 
em massa para animais de rua em JP

ALPB aprova projeto que obriga a 
instalação de ciclovias em rodovias

ambiente agora é lei

Muita gente deixou para atualizar a situação eleitoral ontem, no fim do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral

Fila para regularizar na última hora
tÍtulo de eleitor

Período
O relator informou 

que o servidor 
presidiu a Câmara 
Municipal entre os 
anos de 2015 e 2016

José Alves
zavieira2@gmail.com

Fotos: Roberto Guedes

ços do TRE no dia de ontem 
foram bastante procurados. 
Ainda segundo Alice Coe-
lho, desde o início desta se-
mana a procura pela regu-
larização do título tem sido 
intensa. “Acredito que isso 
se deu em razão do estímu-
lo por parte dos meios de co-
municação conclamando to-
dos a votarem nas próximas 
eleições, principalmente os 
jovens que estarão votando 
pela primeira vez”.

Dados computados até 
as 15h da última terça-fei-
ra (3), pelo Tribunal Supe-
rior Eleitoral, mostram que 
7 milhões de pessoas busca-
ram atendimento nos últi-
mos 30 dias, em todo o país. 

“Acredito que isso se deu em razão 
do estímulo por parte dos meios de 
comunicação conclamando todos 
a votarem nas próximas eleições, 
principalmente os jovens que estarão 
votando pela primeira vez

Alice Coelho

As filas tomaram espaço do lado de fora dos cartórios eleitorais, que foram muito procurados ontem pelos cidadãos que precisavam resolver problemas com o título

O número bate todos os re-
cordes e faz do atual o maior 
fechamento de cadastro da 
história, segundo a Justiça 
Eleitoral. 

Alice informou também 

que quem não regularizou o 
título, ficará de fora da festa 
da democracia. “Além disso, 
poderá sofrer algumas con-
sequências, como, por exem-
plo, poderá ter o CPF cance-

lado, não poderá abrir conta 
bancária ou tirar emprésti-
mo, não poderá receber be-
nefício social, não vai poder 
tirar passaporte e mesmo 
que passe em um concurso 
público não poderá tomar 
posse e não vai poder fazer 
inscrição em faculdade.

Algumas das pessoas 
que estavam na fila para re-
gularizar o título afirma-
ram que deixou para fazer 
a regulação no último dia 
porque não conseguiram 
acessar o site do Tribunal 
Regional Eleitoral. Essa foi 
a justificativa dada por Edi-
leuza Santos, que reside no 
bairro Jardim Veneza. 

A eleitora Maria Apare-

cida alegou a mesma coi-
sa. “Fiz o cadastro no site 
do TRE, mas não consegui 
ter acesso para regularizar 
meu título. O que eu queria 
mesmo era conseguir mu-
dar o local de votação, mas 
pelo site foi impossível. En-
tão tive que enfrentar essa 
fila”, lamentou.   

Eleições 2022
O primeiro turno da vo-

tação está agendado para 
acontecer no dia dois de ou-
tubro. Já o segundo turno, 
nos estados e nacionalmen-
te, caso seja necessário, está 
previsto para acontecer em 
30 de outubro, último do-
mingo do mês. 
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O deputado federal Da-
niel Silveira (PTB-RJ) se recu-
sou ontem a receber a notifi-
cação da decisão do ministro 
Alexandre de Moraes, do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
que determinou que ele volte 
a usar tornozeleira eletrônica.

Em ofício enviado ao STF, a 
oficial de Justiça informa que 
esteve na Câmara dos Depu-
tados e o parlamentar não re-
cebeu o mandado judicial. Se-
gundo o documento, Daniel 
Silveira afirmou que “não vai 
mais usar tornozeleira, pois 
está cumprindo o decreto do 
presidente”.

Moraes mandou intimar o 
deputado para que ele se apre-
sente na Secretaria de Admi-
nistração Penitenciária do 
Distrito Federal, dentro de 24 
horas, para substituir a torno-
zeleira que está desligada des-
de o último dia 17, Domingo de 
Páscoa. Também multou Da-
niel Silveira em R$ 405 mil por 
descumprir medidas cautela-
res impostas no processo em 
que foi condenado a oito anos 
e nove meses de prisão por ata-
ques antidemocráticos.

Em seu despacho na noi-
te de ontem, o ministro afir-
mou que as restrições conti-
nuam valendo mesmo após o 
decreto editado pelo presiden-
te Jair Bolsonaro (PL) para per-
doar a pena do deputado. Mo-
raes já havia informado que o 
STF ainda precisa analisar os 
efeitos do perdão presidencial 
e, enquanto o plenário não ba-

ter o martelo, Daniel Silvei-
ra continua sujeito a medidas 
cautelares

Não é a primeira vez que 
o deputado cria problemas 
para colocar a tornozeleira. 
Em março, Daniel Silveira tra-
vou uma queda de braço com o 
STF e chegou a dormir na Câ-
mara dos Deputados para im-
pedir a instalação do equipa-
mento. Ele só recuou depois 
que Moraes fixou multa diá-
ria de R$ 15 mil pelo descum-
primento da medida.

Além da obrigação de usar 
a tornozeleira, o deputado foi 
proibido de participar de even-
tos públicos, de conceder entre-
vistas sem autorização judicial 
e de manter contato com ou-
tros investigados nos inquéri-
tos das fake news e das milícias 
digitais, que fecharam o cerco 
contra apoiadores do governo. 

Deputado não aceitou receber notificação do ministro Alexandre de Moraes para colocar o equipamento

Silveira se recusa a usar tornozeleira
desobediência judicial

Rayssa Motta 
Agência Estado

STF aprova lista para ministro do TSE

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) definiu ontem 
uma lista tríplice que será en-
viada ao presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, para a 
escolha de uma vaga de mi-
nistro substituto do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), ór-
gão do Judiciário responsável 
pela organização das eleições.

A vaga surgiu após o mi-
nistro Carlos Mário Velloso 
Filho, indicado em 2019, ter 
renunciado ao cargo por mo-
tivos de saúde.

 Os advogados André Ra-
mos Tavares, Fabrício Julia-
no Mendes Medeiros e Vera 
Lúcia Santana Araújo com-
põem a lista que será en-
viada para escolha do pre-
sidente.

O TSE é composto por 
sete ministros, sendo três do 
STF, dois do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ), e dois ad-
vogados com notório saber 
jurídico, além de seus subs-
titutos. 

De acordo com a Consti-
tuição, cabe ao presidente da 
República nomear os dois ad-
vogados que compõem o tri-
bunal.

Mandado
Em ofício enviado ao 

STF, a oficial de Justiça 
informa que esteve na 

Câmara dos Deputados 
e o parlamentar não 
recebeu o mandado 

judicial

Agência Brasil n 

De acordo com 
a Constituição, 
cabe ao 
presidente 
da República 
nomear os dois 
advogados que 
compõem o 
tribunal

Foto: Justiça Eleitoral/Senado/EBC

As Forças Armadas envia-
ram 88 questionamentos ao 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) nos últimos oito meses 
sobre supostos riscos e fragi-
lidades que, na visão dos mili-
tares, podem expor a vulnera-
bilidade do processo eleitoral. 
A maioria das perguntas re-
produz o discurso eleitoral do 
presidente Jair Bolsonaro, que 
tem colocado em dúvida a se-
gurança das urnas eletrônicas 
e mantido a própria atuação da 
Corte sob suspeita.

As desconfianças foram le-

vantadas apesar de os órgãos 
de investigação nunca terem 
detectado fraudes no sistema 
eletrônico de votação. Ao con-
trário. No ano passado, a Polí-
cia Federal vasculhou inquéri-
tos abertos desde que as urnas 
eletrônicas passaram a ser usa-
das, na década de 1990, e não 
encontrou sinais de vulnerabi-
lidade do equipamento.

 Os registros de irregulari-
dades ocorreram, na realidade, 
quando a votação ainda era em 
cédula de papel. Depois da ado-
ção das urnas eletrônicas, o TSE 
passou a submeter o equipa-
mento a teste por hackers e não 
houve constatação de riscos.

Os militares enviaram uma 
sequência de cinco ofícios sigi-
losos assinados pelo general 
de Divisão do Exército Heber 
Garcia Portella, que participa 
da Comissão de Transparên-
cia do TSE. Quatro deles já re-
ceberam respostas, e um ain-
da aguarda pela manifestação 
da Corte. Portella foi indicado 
para a missão pelo então mi-
nistro da Defesa, Walter Braga 
Netto, hoje cotado para vice na 
chapa de Bolsonaro.

Na escalada dos embates 
com o Judiciário, o presiden-
te expôs um dos temas reme-
tidos pelos militares ao TSE, 
cujo conteúdo ainda não foi di-

vulgado: a montagem de uma 
sala de apuração paralela que 
pudesse ser monitorada pelas 
Forças Armadas. 

A lista de inquirições apre-
sentadas pelos militares nos 
últimos meses pode ser divi-
dida em cinco grupos: ques-
tionamentos sobre o teste de 
integridade das urnas eletrô-
nicas; perguntas sobre o nível 
de confiança nos sistemas de 
votação e apuração dos votos; 
solicitação de documentos, lis-
tagens, relatórios e outras in-
formações sobre as políticas 
do tribunal; indagações ge-
rais sobre o funcionamento 
das urnas.

perguntas ao tse

Militares questionam processo eleitoral
Weslley Galzo 
Agência Estado

O papel mais ativo dos 
militares no processo elei-
toral vem sendo defendido 
pelo presidente desde o ano 
passado. Em julho de 2021, 
o Estadão/Broadcast mos-
trou que Braga Netto, ain-
da como superior hierárqui-
co do Exército, da Marinha e 
da Aeronáutica, enviou reca-
do para a cúpula do Congres-
so de que não haveria eleição 
sem o voto impresso.

Sem obter sucesso nes-
sa investida, Bolsonaro pas-

sou a atribuir aos militares 
a função de garantidores da 
lisura das eleições, missão 
que vem sendo contestada 
no TSE e também no Con-
gresso. Partiu da Corte elei-
toral, no entanto, a iniciati-
va de convidar os militares 
para participar de uma co-
missão com a possibilida-
de de contribuir com suges-
tões para dar ainda mais 
transparência ao processo 
eleitoral.

Diante da pressão de 

Bolsonaro por maior pro-
tagonismo dos militares, o 
ex-presidente do TSE e mi-
nistro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Luís Roberto 
Barroso expôs seu descon-
tentamento em uma palestra 
a estudantes na Alemanha. 
Ele afirmou que havia tenta-
tiva de usar as Forças Arma-
das para pressionar o pro-
cesso eleitoral. Em resposta, 
Bolsonaro subiu o tom contra 
o Judiciário e passou a defen-
der a apuração paralela.

Vazamento
Das 88 indagações, 81 

constavam de um documento 
sigiloso elaborado pelas For-
ças Armadas, mas que foi va-
zado em fevereiro deste ano. 
A Corte, então, decidiu divul-
gar os questionamentos e che-
gou a emitir uma nota com 
esclarecimentos. O vazamen-
to foi usado politicamente por 
Bolsonaro, que acusou o tri-
bunal de ignorar as recomen-
dações dos militares, o que foi 
desmentido pela Corte.

Presidente defende papel ativo das forças

lei henry borel

Homicídio de criança vai  
se tornar crime hediondo

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou na terça-feira 
( 3) projeto de lei que confi-
gura como crime hediondo 
o assassinato de crianças e 
adolescentes menores de 14 
anos. A lei foi nomeada de 
Henry Borel, em homena-
gem ao menino, de 4 anos, 
morto em março do ano pas-
sado, após ser espancado no 
apartamento em que vivia 
com a mãe e o padrasto, no 
Rio. O texto segue para san-
ção presidencial.

Conforme o artigo do 
projeto, quando identificado 
o crime hediondo, fica proi-
bida a conversão da pena em 
pagamento de cestas básicas 
ou multa. O PL também pro-
põe medidas protetivas mais 
rígidas. Neste caso, é descrito 
que, em situações com risco 
à vida ou integridade da ví-
tima, torna-se urgente o afas-
tamento imediato do agres-
sor do local. O procedimento 
pode ser feito por autorida-
des da área judicial ou poli-
cial, para evitar que a violên-
cia se repita.

Outro ponto indicado na 
proposta é o papel do Minis-
tério Público Segundo o tex-
to, entre as novas atribuições 
do MP, estão: requisitar força 

policial e serviços públicos de 
saúde, de educação, de assis-
tência social e de segurança.

Em casos de omissão, o 
projeto prevê detenção de 
seis meses a três anos para 
aqueles que não denuncia-
rem situações de violência 
contra crianças e adolescen-
tes à autoridade responsável.

A proposta também au-
menta a pena de reclusão, 
principalmente em crimes 
que resultam em assassina-
to, com familiares envolvi-
dos na situação. Por isso, nes-
ta linha, o PL altera o Código 
Penal, que tem pena de 12 a 
30 anos. O projeto determi-
na que a reclusão aumente 
em até um terço em casos de 
criança ou adolescente com 
alguma deficiência ou doen-
ça que potencialize a vulne-
rabilidade.

Para trabalhar desde a 
prevenção do crime, a pro-
posta pretende mapear o 
problema em território na-
cional. Assim, União, esta-
dos e municípios terão auto-
nomia para criar centros de 
atendimento, espaços para 
acolhimento familiar, de-
legacias, centros de perícia 
médico-legal especializados, 
além de programas e campa-
nhas educacionais de enfren-
tamento da violência domés-
tica e familiar.

Jayanne Rodrigues 
 Agência Estado

 Os advogados André Ramos Tavares, Fabrício Juliano Mendes e Vera Lúcia Santana compõem a lista que será enviada a Bolsonaro
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Entre
as baixas, estariam 

10 pessoas que 
trabalham em uma 
fábrica de produtos 
químicos na cidade 

de Avdiivka

Disparos de artilharia 
russa em cidades no les-
te da Ucrânia mataram 
e feriram dezenas de ci-
vis entre a última terça-
feira e a manhã de on-
tem, quando a guerra no 
Leste Europeu - chama-
da por Moscou de “ope-
ração militar especial” - 
completou 70 dias.

O governador da re-
gião leste de Donetsk, Pa-
vlo Kirilenko, disse que 
os ataques russos dei-
xaram 21 mortos na ter-
ça-feira, o maior número 
desde 8 de abril, quando 
um ataque com mísseis 
na estação ferroviária de 
Kramatorsk matou pelo 
menos 59 pessoas. En-
tre as baixas, estariam 10 
pessoas que trabalham 
em uma fábrica de pro-
dutos químicos na cida-
de de Avdiivka, disse o 
governador.

“Os russos sabiam 
exatamente onde mirar - 
os trabalhadores tinham 
acabado de terminar seu 
turno e estavam espe-
rando um ônibus em um 
ponto para levá-los para 
casa”, escreveu Kirilenko 
em um post do Telegram. 
“Outro crime cínico dos 
russos em nossa terra”.

Outros dois civis fo-
ram mortos e dois fica-
ram feridos em bombar-
deios noturnos na região 

Entre a última terça-feira e a manhã de ontem, disparos de artilharia russa mataram e feriram dezenas de civis

Rússia intensifica os bombardeios
na ucrânia

O diretor-geral da Or-
ganização Mundial da 
Saúde (OMS) lançou on-
tem apelo a favor do direi-
to ao aborto, questionado 
nos Estados Unidos (EUA) 
por um projeto de acórdão 
do Supremo Tribunal.

“Restringir o acesso 
ao aborto não reduz o nú-
mero de procedimentos. 
A restrição leva mulhe-
res e jovens a recorrerem 
a procedimentos peri-
gosos”, declarou Tedros 
Adhanom Ghebreyesus 
em mensagem no Twit-
ter, sem mencionar dire-
tamente os EUA.

“O acesso a um aborto 
seguro pode salvar vidas”, 
acrescentou.

Tedros Adhanom de-
fendeu que “as mulheres 

devem sempre ter o direi-
to de escolha quando se 
trata dos seus corpos e da 
sua saúde”.

Segundo a OMS, os 
abortos inseguros causam 
cerca de 39 mil mortes por 
ano em todo o mundo e re-
sultam na hospitalização de 
outros milhões de mulhe-
res devido a complicações. 
A maioria dessas mortes 
está concentrada em países 
de baixo rendimento - mais 
de 60% na África e 30% na 
Ásia -  e entre pessoas mais 
vulneráveis.

Para a organização, da-
dos mostram que as res-
trições ao acesso ao abor-
to não reduzem o número 
de procedimentos.

Em seu portal na in-
ternet, a agência da ONU 
também afirma que nos 
países com as restrições 
mais severas, apenas um 

n 

A OMS 
divulgou 
novas 
diretrizes 
sobre 
cuidados 
com o aborto, 
no início de 
março, com 
o objetivo 
de proteger 
a saúde de 
mulheres

diretor-geral da oms:

“Aborto seguro pode salvar vidas”

A presidente da Co-
missão Europeia, Ursula 
von der Leyen, apresen-
tou ontem ao Parlamen-
to Europeu, em Estras-
burgo, o sexto pacote de 
sanções contra a Rússia, 
que inclui corte progres-
sivo das importações de 
petróleo - até o boicote 
completo.

O objetivo, afirmou 
Ursula von der Leyen, 
é “banir todo o petróleo 
russo até o fim do ano”, 
de “forma ordeira e pla-
nejada”. Isso para per-
mitir “que os parceiros 
europeus consigam en-
contrar alternativas”.

“Todo o petróleo, ma-
rítimo e por oleoduto, 
bruto e refinado”, disse 
a presidente da comis-
são. A Rússia assegura 
45% das importações eu-
ropeias de gás. Fornece 
ainda 25% do petróleo e 
45% do carvão.

“Iremos eliminar 
gradualmente o forneci-
mento russo de petróleo 
bruto no prazo de seis 
meses e de produtos re-
finados até o fim do ano. 

Assim, aumenta-
mos a pressão sobre a 
Rússia, ao mesmo tem-
po em que reduzimos 
os danos colaterais para 
nós e nossos parceiros 
em todo o mundo”, acrs-
centou. Segundo Von der 
Leyen, não será fácil, al-
guns Estados-membros 
são fortemente depen-

dentes do petróleo russo. 
“Mas nós simplesmente 
temos de trabalhar nis-
so”, afirmou. Ela lem-
brou que no último pa-
cote de sanções, o bloco 
começou com o carvão, 
agora aborda a depen-
dência do petróleo rus-
so. Ainda segundo Von 
der Leyen, “para ajudar a 
Ucrânia” a economia co-
munitária “tem de per-
manecer forte”.

Numa primeira rea-
ção à intervenção de 
Ursula von der Leyen, 
Vladimir Dzhabarov, 
primeiro vice-presidente 
da Comissão de Assun-
tos Internacionais da Câ-
mara Alta do Parlamen-
to russo, sustentou, em 
declarações citadas pela 
agência RIA, que a Euro-
pa acabará por continuar 
a comprar petróleo da 
Rússia por meio de ou-
tros países, uma vez im-
plementado o embargo.

Outras medidas
No âmbito da apre-

sentação do sexto paco-
te de sanções europeias 
à Rússia de Vladimir Pu-
tin, a presidente da co-
missão acenou com “in-
vestimentos maciços 
para atender às necessi-
dades e às reformas ne-
cessárias” na Ucrânia, 
tendo em vista o pós-
guerra.

“Eventualmente, será 
aberto caminho para o 
futuro da Ucrânia den-
tro da União Europeia”, 
afirmou.

Sexto pacote de sanções

Depois de o governo norte-a-
mericano ter anunciado o pro-
grama Uniting for Ukraine, em 
21 de abril, muitos ucranianos 
seguiram para o México, a fim de 
aguardar a admissão. Já chega-
ram à capital mexicana 500 cida-
dãos ucranianos, mas o processo 
de verificação de documentos é 
demorado e circula a informação 
de que muitos podem não ser ad-
mitidos. Eles aguardam em um 
acampamento.

Quando os Estados Unidos 
(EUA) anunciaram, no fim de 
março, que aceitariam até 100 
mil refugiados ucranianos, cen-
tenas entraram no México dia-
riamente como turistas para pro-
curar asilo norte-americano.

As regras estabelecidas por 
Washington para o programa 
de ajuda a quem foge da Ucrânia 
estabelecem que cada cidadão se 
inscreva na Europa ou em outros 
países, como o México.

Contudo, para um cidadão se 
qualificar à admissão na frontei-
ra norte-americana, tem de ter 
estado em solo ucraniano em 11 
de fevereiro, precisa ter patroci-
nador, que pode ser uma família 
ou uma organização, terá de ter 
em conta a vacinação e outros re-

quisitos de saúde pública. Os an-
tecedentes de cada indivíduo são 
verificados.

Todos os ucranianos que se-
guiram para o México estavam 
convictos de que o processo de 
autorização levaria uma sema-
na, de acordo com informações 
de funcionários do governo nor-
te-americano, citados pelo jornal 
britânico The Guardian.

Preparados para esperar al-
guns dias e ficar mais perto do 
país de acolhimento, voaram 
para onde foi possível: Cidade 
do México, Cancún ou Tijuana.

Inspetores de fronteira dos 
EUA levaram os ucranianos para 
campos de acolhimento centra-
lizados na Cidade do México ou 
em Tijuana.

Tijuana
Giorgi Mikaberidze, de 19 

anos, chegou a Tijuana em 25 de 
abril e encontrou a fronteira dos 
EUA fechada. Reclamou que o 
governo Biden tinha dado pou-
ca informação, em um primeiro 
momento.

Mikaberidze teme dificulda-
des no processo pessoal, pois “es-
tava visitando parentes na Geór-
gia, quando ocorreu a invasão 
russa”, e não conseguiu regres-
sar. “Queremos ir para a Amé-
rica porque já estamos aqui, al-

Refugiados aguardam decisão dos Estados Unidos
Agência Brasil/RTP

Regras
estabelecidas 

por Washington 
para o programa 
de ajuda a quem 
foge da Ucrânia 

estabelecem que cada 
cidadão se inscreva na 

Europa ou em outros 
países, como o México

guns não têm nem dinheiro para 
voltar”, declarou ao jornal.

A mãe permanece na aldeia 
perto de Kharkhiv, no Leste da 
Ucrânia, e tem medo de deixar 
a casa porque “as tropas russas 
disparam indiscriminadamen-
te em carros que viajam na área”.

Ao acampamento de refugia-
dos em Iztapalapa, na zona les-
te da capital mexicana, aberto há 
uma semana, tem chegado to-
dos os dias perto de 100 pessoas. 
Os 500 refugiados que já estão lá 
acomodam-se como podem, mas 
o mais difícil é a espera. Aguar-

dam que o governo dos Estados 
Unidos lhes dê luz verde para en-
trar no país.

“Estamos pedindo ao gover-
no norte-americano que o pro-
cesso seja mais rápido”, disse 
Anastasiya Polo, cofundadora da 
United with Ukraine, organiza-
ção não governamental que co-
laborou com o governo mexica-
no para a instalação do campo.

Alguns dos primeiros ci-
dadãos que chegaram recebe-
ram e-mails das autoridades 
informando que já estavam ve-
rificando os documentos e a in-
formação dos patrocinadores. 
Anastasiya observou que ain-
da não ouviu falar de nenhum 
patrocinador que tivesse sido 
aprovado.

“Essas pessoas não podem 
ficar nesse acampamento, por-
que é temporário”, disse. Mais 
de 100 dos moradores do campo 
são crianças.

Cidade do México
O acampamento da Cidade 

do México oferece lugar segu-
ro para esperar, afirma a orga-
nização. Foi erguido dentro de 
um grande complexo desporti-
vo, onde os refugiados têm aces-
so aos campos de futebol, vôlei 
ou mesmo às áreas de piscinas 
para praticar natação.

Agência Estado

Agência Brasil/RTP

vizinha de Luhansk, se-
gundo o governador 
Serhi Haidai, acrescen-
tando que os ataques rus-
sos estão se intensifican-
do.

O centro industrial de 
Donbas, que inclui Do-
netsk e Luhansk, con-
tinua sendo o objetivo 
declarado de Moscou, 
depois de não conseguir 
tomar Kiev nas primei-
ras semanas da guerra. 
Mas o avanço russo tam-
bém chegou em outras 
regiões.

De acordo com infor-
mações do Ministério da 
Defesa do Reino Unido, 
o Kremlin mobilizou 22 
grupos táticos de bata-
lhões em sua tentativa de 
avançar ao longo do eixo 
norte do Donbas, per-
to da estratégica cidade 
de Izium. Cada unidade 
normalmente conta com 
cerca de 800 soldados, 
disseram os britânicos.

Agência Brasil/RTP

em cada quatro abortos 
é seguro, em comparação 
com quase nove em dez 
em países onde o proce-
dimento é amplamente le-
galizado.

A OMS divulgou no-
vas diretrizes sobre cui-

dados com o aborto, no 
início de março, com o 
objetivo de proteger a 
saúde de mulheres e dos 
jovens e ajudar a prevenir 
os mais de 25 milhões de 
procedimentos insegu-
ros que ocorrem atual-
mente, todos os anos, no 
mundo.

As diretrizes reúnem 
mais de 50 recomenda-
ções relacionadas à prá-
tica clínica, prestação de 
serviços de saúde e a inter-
venções legais e políticas 
para apoiar a assistência 
ao aborto com qualidade.

O jornal norte-ameri-
cano político informou, na 
última segunda-feira, ci-
tando documentos não di-
vulgados, que o Supremo 
Tribunal dos EUA prepa-
ra-se para anular a decisão 
histórica de 1973, que reco-
nheceu o direito ao aborto.

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lançou ontem apelo a favor do direito ao aborto

Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

“As mulheres 
devem sempre 
ter o direito 
de escolha 
quando se  
trata dos  
seus corpos e 
da sua saúde

Tedros Adhanom
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Na atual conjuntura econômica as empresas 
poderão atingir os resultados mais 
significativos, com um modelo de negócio 

em que a participação e a criatividade agreguem 
valor e atendam às demandas do mercado. São 
os elementos intangíveis, tais como imagem, 
marcas, informações, credibilidade, experiências 
e criatividade, que geram riqueza e estão no 
imaginário das pessoas.

Nesse contexto, as experiências únicas e 
marcantes dos eventos passam a impactar de 
forma mais eficiente, tanto expositores como 
visitantes, trazendo retorno muito mais positivo e 
duradouro. Eventos são uma ferramenta eficaz 
para tocar as pessoas, gerando emoções e 
proporcionando experiências. Ajudam a modelar 
identidade, compartilhar sensações e criar 
memória. O conhecimento e de uma boa sinergia 
também são fatores determinantes para o sucesso 
dos eventos e de qualquer atividade econômica.

Funcionam como uma poderosa estratégia 
de atração para o turismo e já fazem parte dos 
planos de desenvolvimento e de marketing 
de várias localidades turísticas. Os impactos 
que esses eventos podem determinar são de 
absoluta importância para a competitividade dos 
destinos turísticos e devem ser percebidos pelos 
organizadores e pela comunidade local como 
fatores de desenvolvimento, riqueza, coesão social 
e territorial, benefícios econômicos, incentivos e 
redução de custos sociais.

O mercado turístico está cada vez mais 
competitivo e dinâmico, com a evolução contínua 
da demanda e o surgimento de novos negócios 
criativos que contribuem para renovar e expandir 
a oferta. O interesse pelos eventos, sejam eles 
sociais e culturais, esportivos, corporativos e outros, 
tendem a aumentar no mercado, em virtude de 
proporcionar conhecimentos, inovação, momentos 
presenciais entre as pessoas em qualquer lugar do 
planeta.

Algumas condições são determinantes para 
o sucesso de um evento, entre elas, saber unir 
as novas necessidades com as tradicionais pois, 
apesar de todos os indicadores apontarem para 
uma mudança radical do homem no século XXI, 
estes estarão sempre ancorados no passado.

Os eventos relacionados à história, cultura e 
às tradições locais, muitas vezes criados como 
formas de autenticidade, representadas para 
fins de desenvolvimento do turismo, servirão 
para manter viva a tradição, não apenas entre 
os visitantes, mas também entre os moradores e, 
principalmente, as novas e as futuras gerações. 
Entre as práticas culturais, eles continuarão a ser 
um meio extraordinário de experiência individual e 
coletiva, devido à sua capacidade física de inovar 
e preservar a celebração.

Os eventos artísticos encontram-se inseridos na 
economia do entretenimento com as apresentações 
culturais, que proporcionam prazer, distração, 
emoção e tudo que contribui para a magia dos 
eventos artísticos. Ainda são insuficientes os dados 
estatísticos sobre o setor de entretenimentos e 
eventos artísticos ou culturais, embora seja um 
expressivo setor econômico do Brasil.

As feiras de negócios são uma das principais 
ferramentas das relações comerciais e de mídia 
presencial. Permitem aos expositores atualizar 
e ampliar seu banco de informações de clientes, 
produtos e serviços em exposição, mas também 
lidar com esses clientes, proporcionando-lhes 
valor e satisfação em forma de benefício. Feiras e 
eventos são uma maneira da empresa comunicar-
se com o mercado e otimizar resultados e 
relacionamentos com seu público. Um excelente 
espaço para reflexão, integração, promoção e 
divulgação.

Os eventos contribuirão a desempenhar um 
papel de agentes de inovação social e constituirão 
momentos de alta qualidade, se concebidos, 
desenvolvidos e conduzidos de forma a dar uma 
maior sensibilidade ao ambiente de negócios e a 
prática da sustentabilidade econômica, ambiental 
e social.

Os eventos de maior sucesso serão aqueles 
capazes de deixar fluir a colaboração, as 
alianças, as conexões, a organização em rede, o 
aprendizado e os círculos virtuosos da complexa 
cadeia de eventos.

Eles serão altamente diferenciados para atingir 
objetivos e cada vez mais variados, para atender 
públicos diversificados. O sucesso de qualquer 
estratégia em eventos é satisfazer a vários públicos 
conforme as suas demandas.

A região paraibana da Bor-
borema e Agreste Central é a 
que tem mais pessoas ocupa-
das no estado. São 470 mil pes-
soas trabalhando ou desenvol-
vendo atividades econômicas 
como empregadores ou profis-
sionais autônomos. Os dados 
são da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD) 
Contínua, desenvolvida pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), e que tem 
como recorte temporal o quarto 
trimestre de 2019. 

Pela primeira vez, o levanta-
mento permite a visualização de 
dados em caráter experimental 
de 146 estratos geográficos do 
Brasil e pode ser acessada em 
um painel interativo no Portal 
do IBGE, lançado ontem. Na Pa-
raíba, foram incluídos quatro 
estratos: Agreste, Borborema e 
Agreste Central, Sertão e Zona 
da Mata. O recorte utilizado não 
inclui a cidade de João Pessoa. 

O levantamento identificou 
536 mil pessoas na força de tra-
balho, na Borborema e Agreste 
Central do estado, no período 
em análise. Segundo o super-
visor de Disseminação de In-
formações do IBGE na Paraíba, 
Jorge Alves, o grupo de força de 
trabalho inclui as pessoas que 
executam atividades no merca-
do de trabalho e as que estão em 
busca de empregos. Neste caso, 
a região tinha 66 mil pessoas de-
socupadas. Logo, a taxa de de-
socupação era de 12,3%. 

Para Jorge Alves, o índice é 
resultado de um contexto eco-
nômico estrutural. “As econo-
mias dos estados nordestinos 
são mais frágeis do que as dos 
estados do Sul e do Sudeste. Na-
quelas localidades a economia 
é mais dinâmica, no que se re-
fere à geração de postos de tra-
balho. Outro fator que tem in-
fluência é o aspecto conjuntural. 
Por exemplo, se uma empresa 
grande é fechada em uma ci-
dade pequena, isto vai causar 
um impacto grande na econo-

mia local”, explica. Na Paraíba, 
1,695 milhão de pessoas esta-
vam no grupo força de traba-
lho no período.  

Ainda na Borborema e no 
Agreste Central, do total de 470 
mil pessoas ocupadas, 179 mil 
estão no setor privado, sendo 
111 mil trabalhando com cartei-
ra assinada. Outras 67 mil pes-
soas estão no setor público.

Taxa de desocupação
O Sertão é a região com a 

menor taxa de desocupação 
(10,1%). Conforme o IBGE, 321 
mil pessoas compunham a for-
ça de trabalho local, sendo 288 
mil ocupadas e 32 mil desocu-
padas. De acordo com Jorge Al-
ves, o item desocupação inclui 
as pessoas que estão sem tra-
balhar, mas que estão em bus-
ca de emprego. No Sertão, havia 
104 mil pessoas empregadas no 
setor privado, sendo 35 mil tra-
balhando com carteira assina-
da. Isto é, apenas 33,65% estão 
na formalidade. O setor públi-
co reunia 57 mil trabalhadores.

Formalidade
A formalização dos traba-

lhadores do setor privado é pro-
porcionalmente maior na Zona 
da Mata paraibana. Das 86 mil 
pessoas trabalhando no setor 
privado, 59 mil têm carteira as-
sinada, o que corresponde a um 
índice de 68%. A região tem 179 
mil pessoas ocupadas e 35 mil 
desocupadas, com uma taxa de 
desocupação de 16,2%, a maior 
entre as quatro regiões pesqui-
sadas. A Zona da Mata conta 
com 22 mil pessoas emprega-
das no setor público.

Agreste paraibano
O Agreste tem uma força de 

trabalho de 219 mil pessoas, sen-
do 196 mil pessoas ocupadas e 
23 mil pessoas desocupadas, o 
gera uma taxa de desocupação 
de 10,7%. Conforme o IBGE, 71 
mil pessoas estão empregadas 
no setor privado. Contudo, 35 
mil pessoas possuem emprego 
com carteira assinada, índice de 
formalização de 49,30%. O setor 
público emprega 35 mil pessoas.

Região do estado possui 470 mil pessoas atuando em atividades econômicas

Nível de ocupação é maior na 
Borborema e Agreste Central
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IBGE faz processo seletivo simplificado
O IBGE inscreve até amanhã 

para processo seletivo simplifi-
cado complementar (PSS) para a 
contratação temporária de pro-
fissionais que trabalharão no 
Censo 2022. Há 106 vagas, sen-
do cinco para João Pessoa, na 
função de agente censitário ope-
racional. Ao todo, há 97 opor-
tunidades para o cargo, cuja re-
muneração é de R$ 1.700. Outra 
função é a de coordenador cen-

sitário subárea, com nove vagas, 
distribuídas em municípios de 
Minas Gerais, Mato Grosso, Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina. 
A remuneração é de R$ 3.100.

A inscrição pode ser feita on
-line ou presencial e não há co-
brança de taxa. Pela internet, o 
candidato deve preencher o for-
mulário de inscrição e enviá-lo 
para o e-mail da unidade es-
tadual do IBGE que abrange 

a localidade da vaga. No caso 
de João Pessoa, o endereço é: 
psscomplementar.pb@ibge.gov.
br. No caso de inscrição pre-
sencial, o candidato deve levar 
uma cópia do documento de 
identidade e da titulação aca-
dêmica (como diploma ou cer-
tificado de conclusão de curso) 
à Rua Irineu Pinto, 94, 2º Andar 
(SRH), Centro, João Pessoa - PB. 
CEP 58010100.

A seleção ocorrerá por meio 
de análise de títulos, compreen-
dendo a titulação acadêmica dos 
candidatos, que pode ser Ensino 
Médio completo, curso de gra-
duação incompleto e curso de 
graduação completo.A previ-
são de duração do contrato é de 
até um ano, podendo ser pror-
rogado. A jornada de trabalho 
será de 40 horas semanais, sen-
do oito horas diárias.

opção de presente

Preço do arranjo de flores varia 344%
Um dos presentes mais pro-

curados para o Dia das Mães, 
festejado no próximo domin-
go (8) são os arranjos de flores. 
E para ajudar o consumidor a 
economizar nesse quesito, a Se-
cretaria Municipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Procon-
JP) realizou pesquisa de preços 
na qual encontrou uma dife-
rença de R$ 360 no buquê mé-
dio com 36 gérberas coloridas, 
com preços entre R$ 180 (Brun-
na Flores - José Américo) e R$ 
540 (Cristiano Flores – Bairro 
dos Estados e Crys Artes - Ma-
naíra), variação de 200%.

O Procon-JP registrou, ain-
da, que a maior variação de toda 
a pesquisa, 344,44%, ficou com o 
buquê médio misto com lírios, 
gérberas e rosas, com preços en-
tre R$ 90 (Crys Artes - Manaíra) 
e R$ 400 (Flores dos Anjos – Pe-
dro Gondim), diferença de R$ 
310. O levantamento traz preços 
de 37 itens coletados em 17 esta-
belecimentos.

As outras diferenças mais 
significativas foram constata-
das no buquê de gérbera com 
24 unidades, R$ 260, com pre-
ços oscilando entre R$ 100 
(Brunna Flores - José Améri-
co) e R$ 360 (Cristiano Flores 
– Bairro dos Estados e Crys 
Artes - Manaíra), variação de 
260%; e no buquê com 8 gérbe-
ras e 8 girassois, R$ 210, com 
preços entre R$ 90 (Artes Flores 
(José Américo) e R$ 300 (Cris-
tiano Flores – Bairro dos Esta-
dos), variação de 233,33%.

Mais diferenças  
Outras grandes diferenças 

encontradas pela pesquisa do 
Procon-JP estão no buquê mé-
dio de flores campestres Nobre, 
R$ 190, com preços entre R$ 60 
(Brunna Flores - José Américo e 
Encanto das Flores - Torre) e R$ 
250 (Flores dos Anjos – Pedro 
Gondim), variação de 316,67%; 
e no buquê de lírio com 10 has-
tes, R$ 180, com preços entre R$ 

120,00 (Arte Flores - José Amé-
rico) e R$ 300 (Cristiano Flores 
– Bairro dos Estados), variação 
de 150%.

Confira a pesquisa com-

pleta acessando o portal da 
prefeitura de João Pessoa – 
www.joaopessoa.pb.gov.br e 
do Procon-JP www.proconjp.
pb.gov.br.

Muito procuradas no Dia das Mães, as flores têm diferentes preços
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O Comitê de Política Mo-
netária (Copom) do Banco 
Central elevou a Selic (a taxa 
básica de juros) de 11,75% 
para 12,75% ao ano e sacra-
mentou o mais longo ciclo de 
aperto monetário ininterrup-
to da história do comitê, após 
10 aumentos seguidos.

Com o aumento a 12,75%, 
a Selic alcançou o maior pata-
mar desde fevereiro de 2017 
(13%), para tentar debelar um 
processo inflacionário que 
não para de surpreender. O 
choque de juros neste ciclo, 
iniciado em março de 2021, 
já é o mais forte desde 1999, 
quando o BC elevou a Selic 
em 20 pontos porcentuais de 
uma vez só.

O aumento do juro básico 
da economia reflete em taxas 
bancárias mais elevadas, em-
bora haja uma defasagem en-
tre a decisão do BC e o encare-
cimento do crédito (entre seis 
meses e nove meses). A ele-
vação da taxa de juros tam-
bém influencia negativamen-
te o consumo da população e 
os investimentos produtivos.

A decisão de ontem era es-
perada pelo mercado finan-
ceiro, após o BC sinalizar no 
Copom de março vontade de 
repetir a dose de um ponto 
porcentual no encontro se-
guinte. Todas as 54 institui-
ções financeiras consultadas 
pelo Projeções Broadcast pre-
viam alta da Selic de um pon-
to porcentual, para 12,75% 
ao ano.

A alta de juros ocorre no 
mesmo dia em que o Fede-
ral Reserve, o banco central 
americano, também decidiu 
elevar a taxa básica do país 
em 0,5 ponto porcentual, para 
uma faixa entre 0,75% a 1% 
ao ano. Foi o maior aumento 
de juros feitos nos EUA des-

de o ano 2000. Apesar de bai-
xa em comparação com a Se-
lic, a taxa americana tende a 
subir este ano, uma vez que o 
Fed ainda está no início do ci-
clo de aperto monetário.

Os EUA, assim como o 
Brasil, enfrentam uma infla-
ção elevada e o BC america-
no busca frear a alta de pre-
ços elevando os juros. É uma 
forma de esfriar a demanda 
na economia, uma vez que a 
alta de juros torna o crédito 
mais caros. Com taxas mais 
elevadas, consumidores ten-
dem a consumir menos e as 
empresas podem postergar 
investimentos.

Maior juro real do mundo
Com o novo aumento da 

Selic, o Brasil voltou a ter a 
maior taxa de juro real (des-
contada a inflação) do mundo, 
em uma lista com 40 econo-
mias. Cálculos do site Mo-
neYou e da Infinity Asset Ma-
nagement indicam que o juro 
real brasileiro está agora em 
6,69% ao ano.

Em segundo lugar na lis-
ta que considera economias 
mais relevantes, aparece a 
Colômbia (3,86%), seguida 
de México (3,59%). A média 
dos 40 países avaliados é de 
-1,73%.
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A Itapemirim Transpor-
tes Aéreos terá de pagar uma 
multa de R$ 3 milhões. A deci-
são, da Secretaria Nacional do 
Consumidor (Senacon) do Mi-
nistério da Justiça e Segurança 
Pública, foi publicada no Diá-
rio Oficial da União (DOU) de 
ontem. A deliberação se deu 
pela falha na prestação de ser-
viço ao consumidor, com a sus-
pensão de voos e falta de as-
sistência.

A Senacon informou que a 
empresa não cumpriu o Códi-
go de Defesa do Consumidor 
(CDC) ao deixar de informar 
a situação da companhia aos 
seus clientes. Além disso, o ór-
gão constatou que não foram 
cumpridas regras de cancela-
mentos estipuladas pela Agên-
cia Nacional de Aviação (Anac).

“Em situações como essas, 
caberia à empresa reacomo-
dar os passageiros, conceder o 
reembolso integral ou propor-
cionar a execução do serviço 
por outra modalidade à esco-
lha do consumidor”, informou 
a Senacon, em nota.

Para definir o valor da 
multa, a Senacon considerou 
a gravidade do dano ao con-

sumidor, o porte da empre-
sa e a receita mensal bruta. A 
companhia tem 30 dias para 
efetuar o pagamento e ainda 
pode recorrer da multa. O re-
curso será depositado no Fun-
do de Defesa de Direitos Di-
fusos (FDD), que se destina 
a projetos que previnam ou 
reparem danos ao meio am-
biente, ao patrimônio históri-
co e artístico, ao consumidor 
e a outros interesses difusos 
e coletivos.

Impacto no mercado
O projeto de criação da 

ITA, que seria uma companhia 
aérea de baixo custo, enfren-
tou a desconfiança do merca-
do, uma vez que o setor aéreo 
exige investimentos de gran-
de porte. Mesmo assim, a em-
presa acabou recebendo o aval 
para operar da Agência Nacio-
nal de Aviação Civil (Anac).

A companhia foi criada 
pelo empresário Sidnei Piva, 
que também controlava a em-
presa de transporte rodoviário 
de passageiros Itapemirim. A 
frágil operação ruiu dias an-
tes do Natal de 2021, cancelan-
do 514 voos e deixando milha-
res de passageiros sem saber o 
que fazer nos saguões de aero-
portos do país.

As operações do Banco 
do Nordeste (BNB) na Pa-
raíba apresentaram como 
grande destaque as micro e 
pequenas empresas (MPE). 
Foram contratados R$ 65 
milhões nos três primeiros 
meses de 2022. Esse valor 
é 104% acima dos valores 
contratados no mesmo pe-
ríodo do ano passado. Ao 
todo, os empreendimentos 
do estado em todos os seg-
mentos obtiveram R$ 406 
milhões do banco em fi-
nanciamentos nos três pri-
meiros meses do ano.

Segundo o presiden-
te do BNB, José Gomes da 
Costa, a tomada de crédi-
to desses clientes reflete o 
aquecimento da economia 
e gera perspectiva otimista 
de aumento nos negócios. 
“As micro e pequenas em-
presas são as que mais em-
pregam no Brasil e por isso 
estão no foco de nossa atua-
ção. Então, ao disponibili-
zar crédito estamos ajudan-
do na geração de emprego 
e, por sua vez, fazendo com 
que mais recursos circulem 
na economia”, afirma.

No Brasil, os valores 
contratados pelo banco em 
operações de crédito no pe-

ríodo subiram 17% em rela-
ção ao mesmo período de 
2021. O balanço do período 
mostra que foram mais de 
R$ 8,7 bilhões financiados e 
que o segmento com maior 
crescimento também foi o 
de micro e pequena empre-
sa, que registrou aumento 
de 42% no valor empresta-
do, totalizando R$ 866 mi-
lhões em novos créditos.

Outro segmento com 
grande crescimento foi o 
rural, que inclui os peque-
nos produtores. Somente o 
Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultu-
ra Familiar (Pronaf) con-
tratou R$ 1,13 bilhão. Alta 
de 30% em relação ao exer-
cício anterior.

Aplicações com FNE
O Fundo Constitucional 

de Financiamento do Nor-
deste (FNE), principal fonte 
de recursos do BNB, fechou 
o trimestre com aplicação 
de R$ 5,8 bilhões. Na com-
paração com o primeiro tri-
mestre de 2021, houve alta 
de 43% no valor aplicado 
este ano. De todos os recur-
sos liberados pelo banco no 
primeiro trimestre, 66% fo-
ram oriundos do FNE.

EDIÇÃO: Thais Cirino
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Os serviços de streaming 
gastaram US$ 50 bilhões em 
conteúdos em 2021, em uma 
tentativa de atrair ou reter 
assinantes, segundo a pes-
quisadora Ampere Analy-
sis. Isso representa um au-
mento de 50% em relação 
a 2019, quando muitos dos 
serviços de streaming mais 
recentes foram lançados.

Mas, com este merca-
do lidando com um cená-
rio complicado, as empre-
sas têm se movimentado, 
e a Amazon, por exemplo, 
anunciou que aumentará 
preços do Prime, seu pro-
grama de benefícios que 
oferece, entre outros servi-
ços, o acesso ao streaming. A 
partir de 20 de maio - ou 24 
de junho, para quem já for 
assinante -, o valor mensal 
do Amazon Prime passa-
rá de R$ 9,90 para R$ 14,90, 
alta de 50%. Já a anuidade 
irá de R$ 89 para R$ 119, 
reajuste de 33,7%.

O aumento dos preços 
foi anunciado dias após a 
Amazon perder US$ 210 
bilhões (cerca de R$ 1 tri-

lhão) em valor de mercado, 
pior perda da empresa no 
mercado financeiro desde 
2006. A queda de 14% no 
valor da companhia ocor-
reu após a fraca estimativa 
de crescimento para o pró-
ximo trimestre.

Preço congelado
Para justificar o aumen-

to, a companhia lembra que 
o serviço tem o mesmo pre-
ço desde o lançamento, em 
2019, e que o reajuste vem 
após a “expansão dos be-
nefícios”, informa a compa-
nhia, em nota. 

Outra empresa, a Net-
flix, conseguiu aumentar os 
preços das assinaturas nos 
EUA, Reino Unido e Irlanda, 
para financiar sua produ-
ção de conteúdo e o cresci-
mento em outras partes do 
mundo, como a Ásia, obser-
vou Michael Pachter, analis-
ta da Wedbush.

A conta, porém, pare-
ce não fechar, e a Netflix 
já indicou medidas de re-
dução de custos também. 
O balanço da empresa in-
dicou que cerca de 200 mil 
assinantes deixaram a pla-
taforma nos primeiros três 
meses deste ano.

balanço trimestral

Contratações pelo BNB 
sobem 104% na Paraíba

Decisão do Copom sacramentou o mais longo ciclo de aperto monetário ininterrupto da história do Banco Central

Selic volta a subir e chega a 12,75%
maior em cinco anos

Número de denúncias contra ilícitos 
tributários quadruplica em 2021

Portal da sefaz

O número de denún-
cias dos cidadãos paraiba-
nos contra ilícitos tributá-
rios, via portal da Sefaz-PB, 
quadruplicou em 2021 em 
comparação ao ano de 2020. 
Dados consolidados pela 
área de Inteligência Fiscal 
da Secretaria de Estado da 
Fazenda (Sefaz-PB) mos-

tram que, no ano passado, 
o volume de denúncias en-
volvendo diversos tipos de 
ilícitos chegou a 672 proces-
sos formalizados contra 162 
no ano de 2020, um cresci-
mento em percentual de 
314%. Os processos contabi-
lizados vieram por meio do 
link ‘Denúncia’, inserido na 

Denúncia que lidera processos é a falta de emissão de nota fiscal

Foto: Secom-PB

página principal do Portal 
da Sefaz-PB (https://www.
sefaz.pb.gov.br/denuncia).

A denúncia que lidera 
os 672 processos enviados 
no portal por cidadãos é a 
falta de emissão do cupom 
fiscal nos estabelecimentos. 
Na sequência de denúncias 
estão ainda: a falta de emis-
são de Nota Fiscal; venda de 
mercadorias sem documen-
to fiscal; venda de mercado-
rias adquiridas com CPF de 
terceiros; uso de máquina 
de cartão de outro estabe-
lecimento.

Cupom fiscal
A liderança no ranking 

de denúncias da “falta de 
emissão do cupom fiscal”, 
que é um direito básico do 
cidadão e uma obrigação 
de toda empresa que co-
mercializa produtos e ser-
viços ao consumidor final 
na Paraíba, é decorrente do 
crescimento da adesão de 
mais de 100 mil paraibanos 
ao Programa Nota Cidadã. 
O Programa, iniciado em 
dezembro de 2019, premia 
com dinheiro, por meio de 
sorteios mensais, os cida-
dãos que exigem a emissão 
do cupom fiscal com o nú-
mero do CPF nos estabele-
cimentos comerciais.

 
Cidadania

Para o secretário de Es-
tado da Fazenda (Sefaz-PB), 
Marialvo Laureano, o pro-
grama Nota Cidadã tem 
servido para estimular o 
exercício da cidadania fis-

cal. “O Nota Cidadã tem 
levado a cada mês o cida-
dão a se sentir correspon-
sável pela administração 
tributária do Estado, fiscali-
zando, exigindo o cupom a 
cada compra e, na ausência 
de seu direito de ter o seu 
cupom emitido, tem cada 
vez mais recorrido ao ca-
nal de denúncia em nos-
so portal. Essas denúncias, 
além de checadas e fisca-
lizadas, apontam também 
para cidadãos paraibanos 
cada vez mais exigentes e 
ativos na sociedade. Quero 
parabenizar toda a socieda-
de paraibana por esse novo 
comportamento e engaja-
mento”, comentou.       

Onde denunciar
O portal da Sefaz-PB re-

cebe denúncias relativas a 
ilícitos tributários de pos-
síveis irregularidades pra-
ticadas por contribuintes  
como, por exemplo, de so-
negação fiscal de impos-
tos estaduais  (ICMS, IPVA 
e de ITCD. 

Para fazer uma denún-
cia contra contribuintes 
(empresas), o cidadão pre-
cisa acessar a página prin-
cipal do portal da Sefaz
-PB (www.sefaz.pb.gov.br) 
e procurar o serviço “De-
núncia”. Ele pode também 
ir direto ao link, acessar o 
formulário e fazer o relato 
da ocorrência, o que pos-
sibilitará a apuração pelas 
equipes de fiscalização da 
Sefaz-PB, distribuídas nas 
cinco regiões do estado.

transPortes aéreos

Senacon aplica multa de 
R$ 3 milhões à Itapemirim

streaming

Tarifas têm reajustes
e afastam assinantes

Antonio Temóteo 
Agência Estado

Talita Nascimento e  
Bruno Romani 
Agência Estado

Thaís Barcellos 
Eduardo Rodrigues 
Agência Estado

Inflação
Com a decisão de 

ontem, o Brasil voltou 
a ter a maior taxa de 
juro real (descontada 
a inflação) do mundo, 
em uma lista com 40 

economias
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O dia 5 de maio de 2011 é 
uma data histórica para os ca-
sais homossexuais. Naquele 
dia, o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) decidiu que esses ca-
sais poderiam firmar contratos 
de união estável assim como 
casais heterossexuais. Onze 
anos se passaram desde que o 
direito fosse garantido, asse-
gurando, por exemplo, pensão 
em caso de morte, facilitando o 
processo de adoção e oferecen-
do dignidade e cidadania para 
os LGBTs. Uma data que signi-
fica reconhecimento da existên-
cia e liberdade

“É uma decisão que, embo-
ra tardia, foi muito importan-
te porque começa a tratar e a 
olhar essas pessoas como cida-
dãos e cidadãs que, de fato, são. 
Não deveria haver essa distin-
ção no nosso ordenamento. In-
felizmente, foi preciso o STF 
se pronunciar e a gente enten-
de que houve sim um grande 
ganho porque isso passa a dar 
garantias”, observou a secretá-
ria da Mulher e da Diversidade 
Humana, Lídia Moura. 

Ela lembrou que, antes da 
decisão, quando duas pessoas 
viviam juntas, construíam um 

patrimônio e uma delas fale-
cia, a outra não podia ficar com 
aquilo que ajudou a construir. 
E foi necessário buscar esse di-
reito na Justiça. 

“A união estável traz algu-
mas garantias, mas traz, sobre-
tudo, dignidade, o direito de 
afirmarem que vivem juntas 
com amor como quaisquer ou-
tras pessoas. Além de assegu-
rar direitos, traz a simbologia 
da respeitabilidade e de as pes-
soas poderem tomar decisões 
em relação à sua vida privada, 
como vão viver e com quem. 
Isso, sem dúvida alguma, trou-
xe pertencimento, dignidade e 
cidadania”, avaliou.

A união estável é um contra-
to civil que torna possível regu-
lar questões patrimoniais, de-
pendência num plano de saúde 
e outros direitos que estão dis-
postos para quaisquer pessoas 
e que não estavam para casais 
numa união homoafetiva. 

Lídia Moura afirmou que, a 
partir da decisão, esses casais 
puderam celebrar sua união 
dentro da festividade do que 
representa no mundo ocidental 
a junção de duas pessoas quan-
do se casam ou decidem viver 
juntas. Puderam celebrar isso 
de maneira aberta na socieda-
de. Ela pontuou que esse é um 

direito que traz benefícios do 
ponto de vista da afetividade, 
da regulação.

“Foi muito importante e 
modifica sim para que esses 
casais, inclusive, tenham mais 
facilidade na adoção de crian-
ças. As pessoas passam a viver 
dentro da regulação que esco-
lhem. Se formam um casal, não 
precisam se esconder disso, in-
clusive de maneira formal em 
cartório”, acrescentou. 

A secretária entende a 
união estável como uma es-
pécie de proteção, embora não 
garanta tudo. Ela lembrou que 
o Brasil é o país onde mais se 
mata LGBTs no mundo, sobre-
tudo pessoas trans, cuja expec-
tativa de vida é de 35 anos de 
idade. Lídia Moura observou 
ainda que existe uma série de 
violências que precisam ser en-
caradas. Mas, para a vivência 
do dia a dia, de poder celebrar 
uma união, de poder garantir 
com quem fica o patrimônio, 
de poder adotar, estabelecer 
que essa pessoa é sua depen-
dente, de poder tratar um im-
posto de renda conjuntamente, 
há uma proteção. “E, na medi-
da em que esses casais têm es-
ses direitos, se houver violação 
quanto a eles, é muito mais fácil 
reivindicar reparações”, disse.

EDIÇÃO: Marcos Pereira
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona
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Há 11 anos, o STF decidiu que pessoas do mesmo sexo poderiam firmar contratos como os casais heterossexuais

População LGBT comemora conquista
união estável 

Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

“Essa decisão represen-
ta garantia de direitos de ca-
sais homoafetivos, de mulhe-
res lésbicas, de pessoas LGBTs 
se casarem e constituírem fa-
mília. É de um avanço no pro-
cesso civilizatório de grande 
importância para o reconheci-
mento da cidadania e do pro-
cesso emancipatório da popu-
lação LGBT como um todo”, 
comemora o gerente executi-
vo LGBT, da Secretaria da Mu-
lher e da Diversidade Huma-
na, Fernando Luiz Araújo da 
Costa. “Comemorar essa data 
é muito justo e muito impor-

tante para o reconhecimento 
da nossa existência, da nossa 
liberdade”, afirmou.

Ele destacou que, especi-
ficamente para os gays, era 
muito comum, quando não 
havia possibilidade de reco-
nhecer a união estável, em 
caso de morte do cônjuge, a 
pessoa ficava proibida pela 
família de acessar a heran-
ça porque não era reconhe-
cida como alguém que teve 
realmente uma união está-
vel. “Isso dificultava muito 
esse acesso pecuniário, pa-
trimonial”, constatou.

Conforme o gerente, os 
benefícios que a população 
LGBT conquistou com o re-
conhecimento da união es-
tável entre casais do mesmo 
sexo são o acesso à cidada-
nia, de constituir família, 
de que a herança do casal 
é garantida para o cônju-
ge quando esse enviúva, no 
próprio processo de separa-
ção amigável. Ele acredita 
que as garantias aumentam 
o processo de conquistas de 
direitos e emancipação da 
população LGBT, processo 
que só tende a crescer.

Direitos de casais homoafetivos

Governo lança portal com as
informações sobre o FGTS Digital

nova plataforma

O Ministério do Trabalho 
e Previdência lançou ontem 
um portal com informações 
sobre a versão digital do Fun-
do de Garantia do Tempo de 
Serviço. O FGTS Digital é um 
conjunto de sistemas integra-
dos que vai gerenciar os pro-
cessos relacionados ao cum-
primento da obrigação de 
recolhimento do FGTS.

A expectativa do governo 
é de que as funcionalidades 
do FGTS Digital comecem a 
operar ainda este ano.

O portal contém notícias 
e informações para que os 
usuários que venham a uti-
lizar o serviço se familiari-
zem mais facilmente com o 
novo ambiente digital. Além 
de informações sobre o FGTS 
Digital, a página apresentará, 
entre outros serviços, legisla-
ções consideradas pertinen-
tes, perguntas e respostas fre-
quentes e canais de contato.

O portal com o material 
explicativo do FGTS Digital 
pode ser acessado no site do 
Ministério do Trabalho e Pre-
vidência.

A nova plataforma dimi-
nuirá o tempo gasto pelas 
empresas para cumprirem 
suas obrigações, uma vez que 
fará uso da base de dados 
do eSocial e os débitos já se-
rão individualizados desde 
a origem, utilizando o CPF 
como um dos elementos es-
senciais de identificação do 
trabalhador.

De acordo com o subsecre-
tário de Inspeção do Trabalho, 
Rômulo Machado, “estudos 

Pedro Peduzzi 
Agência Brasil

Expectativa é que o FGTS Digital comece a operar ainda este ano

n 
Benefícios do FGTS Digital

- Emissão de guias rápidas e/ou personalizadas;

- Consulta de extratos de pagamentos realizados;

- Individualização dos extratos de pagamento;

- Verificação de débitos em aberto;

- Pagamento da multa indenizatória a partir 

das remunerações devidas de todo o período 

trabalhado.

indicam a redução de cerca 
de 36 horas mensais no tempo 
gasto somente com o recolhi-
mento do FGTS”. Tempo que, 
segundo ele, “resultará em ga-
nho de produtividade”.

Durante o evento de lança-
mento do portal, o presiden-
te do Conselho Curador do 
FGTS e secretário-executivo 
adjunto do ministério, Ricar-
do Moreira, disse que o FGTS 
Digital vai reduzir a cobrança 
de inadimplências.

“Hoje temos uma cobran-
ça que pode ser aperfeiçoada 
e trazê-la para dentro de um 
prazo prescricional. Vamos 
sair do prazo de 5 anos, para 

trazer essa arrecadação com 
inadimplência para um prazo 
mais rápido. Trata-se de uma 
ferramenta importante para 
manter a sustentabilidade do 
fundo que proporcionará, ao 
trabalhador, maior transpa-
rência para fiscalização dos 
contratos de trabalho e para 
o recolhimento do FGTS para 
o fundo”, disse.

A forma escolhida para 
o pagamento do FGTS pelas 
empresas será o PIX. Guias 
de pagamentos do FGTS po-
derão ser emitidas no portal 
do FGTS Digital ou na pró-
pria tela do ambiente virtual 
do eSocial.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Réptil de 225 milhões de anos 
não é pterossauro, mostra estudo

paleontologia

Pesquisa feita por especia-
listas brasileiros concluiu que o 
Faxinalipterus minimus, pro-
veniente de rochas do Triássi-
co, com cerca de 225 milhões de 
anos, encontrado no Rio Gran-
de do Sul, não é um réptil alado, 
como se pensava. O estudo, de 
pesquisadores do Museu Nacio-
nal, das universidades federais 
de Santa Maria, Regional do Ca-
riri, Federal do Pampa, Federal 
do Rio Grande do Sul e do Ins-
tituto Alberto Luiz Coimbra de 
Pós-Graduação e Pesquisa de 
Engenharia (Coppe/UFRJ), foi 
publicado com destaque na re-
vista científica PeerJ.

O mais importante do traba-
lho, segundo o diretor do Mu-
seu Nacional (MN), da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), Alexander Kellner, é 
provar que a instituição está 
viva “e que, graças aos pesqui-
sadores e às parcerias, conse-
gue produzir ciência de quali-
dade”. “A descoberta feita agora 
é importante porque mexe com 
as ideias que se têm com rela-
ção à evolução do voo dos rép-
teis”, afirmou Kellner. Ele refor-
çou a necessidade de se investir 

Alana Gandra 
Agência Brasil

em ciência básica, porque é des-
se modo que os pesquisadores 
conseguem produzir.

Em 2010, um grupo de cien-
tistas, liderados por José Fernan-
do Bonaparte, um dos princi-
pais paleontólogos que estudam 
répteis fósseis na América Lati-
na, que morreu em 2020, descre-
veu dois exemplares coletados 
anteriormente, em 2002 e 2005. 

Atribuíram os dois a uma mes-
ma espécie que denominaram 
Faxinalipterus minimus, que 
acreditavam se tratar de réptil 
alado, um pterossauro, que são 
os primeiros vertebrados adap-
tados ao voo ativo e parentes 
dos dinossauros.

Espécies diferentes
“Seria uma descoberta mui-

to importante o primeiro réptil 
do Triássico brasileiro, de 225 
milhões de anos”, disse Kellner, 
especialista em répteis voado-
res. Por isso, ele foi ver o mate-
rial coletado. Ao examinar, po-
rém, reconheceu de imediato 
que não era de um pterossauro, 
ou seja, um réptil alado. “Levan-
tei o problema, de que havia de 
colocar esses dois exemplares – 
uma arcada superior e um es-
queleto pós-craniano - em um 
mesmo grupo que parecia não 
ser. Ou seja, eu achava que eram 
duas espécies diferentes”, disse 
o diretor. Kellner observou que 
diversos ossos poderiam estar 
mal identificados e havia fal-
ta de características diagnósti-
cas dos pterossauros, entre elas 
a ausência de feições específi-
cas no úmero (osso do braço), 
como uma projetada crista del-
topeitoral.

MEC prorroga para 26 de maio 
convocação da lista de espera

fies

O Ministério da Educa-
ção (MEC) prorrogou para 
o dia 26 de maio o prazo 
para a convocação dos can-
didatos inscritos na lista de 
espera para o primeiro pro-
cesso seletivo de 2022 do 
Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies).

O prazo se encerraria on-

tem. O edital com a prorro-
gação foi publicado no Diá-
rio Oficial da União (DOU) 
de ontem.

Segundo o MEC, a am-
pliação de prazo ocorre para 
garantir uma maior ocupa-
ção das vagas ofertadas e 
também devido ao fato de 
que, nesta edição, não have-
rá processo de ocupação de 
vagas remanescentes.

Foram ofertadas 66,5 mil 
vagas no primeiro processo 
seletivo de 2022 do Fies e, para 
todo o ano de 2022, serão 110 
mil vagas, conforme o MEC.

Mais de 127 mil estudan-
tes com contratos inadim-
plentes do Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies) 
já acessaram a renegociação 
aberta pelo Governo Fede-
ral no último dia 7 de março.

Agência Brasil 

Anvisa determina apreensão 
de lote falsificado de remédio

para artrite

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
determinou ontem a apreen-
são e a proibição da distribui-
ção, comercialização e uso 
de unidades falsificadas do 
lote 1146607 (fab 05/2021, val 
01/2023) do medicamento 
Humira AC 40 mg, na for-
ma de seringa preenchida. 
O produto é utilizado por 

pacientes com artrite reuma-
tóide grave. A medida foi di-
vulgada por meio da Resolu-
ção-RE 1.413/2022, publicada 
na edição de ontem do Diário 
Oficial da União.

A decisão foi tomada de-
pois que a empresa detento-
ra do registro, a AbbVie Far-
macêutica Ltda., comunicou 
à Anvisa sobre a falsifica-
ção de seringa preenchida 
do produto.

Segundo a farmacêutica, 

o lote falsificado apresenta 
diferenças em relação ao me-
dicamento original. Entre os 
problemas identificados na 
fraude estão, por exemplo, 
diferenças no fechamento, 
na cor e no tamanho da fonte 
do blíster, na cor da marcação 
de segurança, nas dimensões 
diferentes das embalagens, 
além da ausência da marca-
ção em braille na embalagem 
secundária. A Anvisa inves-
tiga o caso.

Karine Melo 
Agência Brasil

“A descoberta 
feita agora é 
importante 
porque mexe 
com as ideias 
que se têm 
com relação à 
evolução do voo 
dos répteis

Alexander Kellner
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Internos do Centro Edson Mota e do Centro Educacional do Jovem estão participando da capacitação

Curso habilita 24  socioeducandos
Programa jovem aPrendiz

# 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
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R$ 20,00

Iluminuras
Jurandy Moura

R$ 30,00

Pensar o mundo, 
para mudá-lo
Celso Furtado

Fotos: Secom-PB

O Programa Jovem Apren-
diz vem contribuindo mais 
uma vez com a formação pro-
fissional de adolescentes e jo-
vens que cumprem medidas 
judiciais na Fundação Desen-
volvimento da Criança e do 
Adolescente “Alice de Almei-
da” (Fundac). Nesse início de 
semana, 24  socioeducandos do 
Centro Socioeducativo Edson 
Mota (CSE) e do Centro Edu-
cacional do Jovem (CEJ) parti-
ciparam da aula inaugural do 
curso de Aprendizagem Pro-
fissional de Qualificação em 
Serviços Administrativos, nas 
próprias Unidades Socioeduca-
tivas do Estado.

O curso de Aprendizagem 
Profissional de Qualificação 
em Serviços Administrativos 
é fruto de um Acordo de Coo-
peração Técnica entre o Mi-
nistério Público do Trabalho 
(MPT-PB), a Federação do Co-
mércio de Bens e Serviços do 
Estado da Paraíba  (Fecomér-
cio/PB), o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial 
(Senac), a Superintendência 
Regional do Trabalho (SRT
-PB), o Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Huma-
no (Sedh) e da Fundação De-
senvolvimento da Criança e 
do Adolescente “Alice de Al-
meida” (Fundac), o Tribunal 
de Justiça da Paraíba, o Mi-
nistério Público Estadual e a 
Defensoria Pública do Estado, 
como também as empresas do 
comércio de bens e turismo. 

 

A participação deles na aula inaugural do curso de Aprendizagem Profissional aconteceu nas próprias Unidades Socioeducativas 

Apoio
O curso é fruto de um 

Acordo de Cooperação 
Técnica entre o MPT-PB, 
Fecomércio-PB, Senac, 

SRT-PB, Sedh, TJ-PB, 
MP-PB, Defensoria 
Pública e Fundac

Esta é a segunda vez que 
adolescentes e jovens que 
cumprem medidas judiciais 
nas unidades socioeducativas 
de João Pessoa participam do 
Programa Jovem Aprendiz no 
Sistema Socioeducativo, des-
de que a ação teve início em 
2020, quando o MPT (Cam-
pina Grande), contemplou os 
adolescentes do Complexo Lar 
do Garoto com a Aprendiza-
gem Profissional. Dentro do 
atual Acordo de Cooperação 
Técnica, mais 24 socioeducan-
dos da Fundac foram benefi-
ciados com o programa, sen-
do 9 adolescentes do CSE e 15 
jovens do CEJ.

Waleska Ramalho, presi-
dente da Fundac, acredita que 

o momento é mais um resul-
tado do que se chama de in-
completude institucional, no 
qual vários atores se unem na 
responsabilização, no apoio, 
e no suporte da qualificação 
profissional de adolescentes 
e jovens que chegam à políti-
ca de socioeducação e dão iní-
cio a um novo projeto de vida 
com perspectivas de transfor-
mação social.

Fundac
Jovem Aprendiz é mais 

uma ação acompanhada e ar-
ticulada pela diretoria técnica 
da Fundac (Rafael Honorato), 
por meio do eixo Profissiona-
lização, Trabalho e Previdên-
cia, atualmente coordenado 

por Taiza Gomes, e o curso 
de Aprendizagem Profissio-
nal de Qualificação em Servi-
ços Administrativos, fica sob 
a responsabilidade do Servi-
ço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac), que minis-
trará aulas por um período de 
dez meses e concluirá a forma-
ção das duas turmas em mar-
ço de 2023.

Apresentação
A aula inaugural no Cen-

tro Educacional do Jovem – 
CEJ, aconteceu na tarde da 
segunda-feira (2) e no Centro 
Socioeducativo Edson Mota 
– CSE, na tarde da terça-feira 
(3) e contaram com a presen-
ça de representantes do Minis-

tério Público do Trabalho, da 
Vara de Infância e Juventude 
de João Pessoa, da Promoto-
ria de Justiça, do Conselho Es-
tadual de Defesa dos Direitos 
de Crianças e Adolescentes da 
Paraíba, da Fundação Desen-
volvimento da Criança e do 
Adolescente “Alice de Almei-
da” (Fundac), do Serviço Na-
cional de Aprendizagem Co-
mercial – Senac, do Conselho 
Estadual de Direitos Huma-
nos, da Universidade Federal 
da Paraíba – UFPB, e da Escola 
Cidadã Integral Socioeducati-
va Almirante Saldanha.

 Na ocasião, a coordenado-
ra de aprendizagem da Supe-
rintendência Regional do Tra-
balho da Paraíba, Joana D’arc 

Belarmino, falou um pouco 
sobre as leis, direitos e deveres 
trabalhistas que regem o con-
trato de trabalho que, a partir 
de agora, os socioeducandos 
estão vinculados e agrade-
ceu à iniciativa das empresas 
A&C e Brisanet por abraçar o 
Programa Jovem Aprendiz e 
contratar os socioeducandos 
da Fundac.

De acordo com a superin-
tendente regional do Trabalho, 
Dra. Marcela Asfora, é muito 
importante que os socioedu-
candos valorizem o Progra-
ma a eles destinado, porque, 
a partir do momento que eles 
foram escolhidos, outros ado-
lescentes deixaram de ser con-
tratados. 

Primeira ação teve início em 2020, no Lar do Garoto
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Juiz determina a publicação de novo 
edital para o pleito após constatar 
erros e Federação acata decisão

Justiça
irregularidades no edital

suspende eleições

na FPF

Nosman Filho, 
Matheus Morais 
e Marcelo Vaz, junto 
com a presidente 
Michele Ramalho, 
formam a chapa 
que vai concorrer 
a mais um mandato 
na administração 
da Federação 
Paraibana de Futebol

Como já era esperado, a anteci-
pação das eleições para a presidên-
cia da Federação Paraibana de Fu-
tebol acabou sendo suspensa, por 
determinação da Justiça. Ontem, o 
Juiz Onaldo Rocha de Queiroz, da 5a 
Vara Cível da capital, concedeu tu-
tela de urgência pleiteada, suspen-
dendo o pleito que seria realizado no 
próximo dia 23 deste mês e determi-
nou a publicação de um novo edital, 
por parte da Comissão Eleitoral. A 

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Altos tem como cartão de visita um velho conhecido do Belo
francisco diá

No jogo do próximo sábado, con-
tra o Altos-PI, o torcedor do Botafo-
go vai ter um reencontro com um 
personagem irreverente e que não 
traz boas lembranças ao Belo. Trata-
se do técnico Francisco Diá, uma fi-
gura folclórica, que levou vantagem 
sobre o Botafogo, quando era técni-
co do Campinense nos anos de 2015 
e 2016, quando se sagrou bicampeão 
paraibano. Na época, ele costumava 
alimentar a rivalidade entre os dois 
clubes, dando clima aos clássicos. 

O que poucos botafoguenses sa-
bem é que Diá já dirigiu o Botafogo 
em 2010, onde ganhou a Copa Pa-
raíba. O treinador assumiu o Altos 
há pouco tempo e já é o quarto trei-
nador do clube nesta temporada. A 
equipe é uma das últimas colocadas 
da Série C, mas já sob o comando de 
Diá fez uma boa exibição na sema-
na passada contra o Flamengo, pela 
Copa do Brasil.

Porém não há motivos para te-
mer o Altos. Os números mostram 
que, com Diá ou sem Diá, o Altos 
sempre levou desvantagem nos con-

frontos contra o Botafogo. Nos cin-
co jogos disputados - dois pela Série 
C e três pela Copa do Nordeste -, o 
time do Piauí nunca venceu o Belo. 
O time da Maravilha do Contorno 
venceu duas partidas e empatou ou-
tras duas. Indiferente aos números 
do confronto e a colocação do Altos 
na competição, o elenco do Botafo-
go treinou ontem em dois expedien-
tes. Hoje e amanhã, os trabalhos se-
rão apenas no período da tarde, para 
dar um maior descanso aos jogado-
res. Atletas que estavam no depar-
tamento médico podem reaparecer 
no time neste sábado. São eles os vo-
lantes Ratinho e Pablo, além do meia 
Esquerdinha.

Contra o Ferroviário, o substitu-
to de Esquerdinha foi Nadson, que 
aos poucos vem recuperando a for-
ma, depois de quatro meses afastado 
por causa de uma grave contusão. O 
jogador assume que não está ainda 
no melhor de sua forma e que pode-
rá render bem mais no decorrer do 
campeonato.

“Eu ainda não estou cem por 
cento, mas me sinto bem e a tendên-
cia é melhorar, jogo após jogo, com 
o entrosamento com o restante da 

equipe. Foi muito difícil ficar para-
do por tanto tempo, mas graças a 
Deus, tive o apoio de todos aqui no 
clube e é ter tranquilidade, o cam-
peonato está apenas começando.”, 
disse o meia, que poderá ser titular 
outra vez contra o Altos.

Novidades
O Botafogo continua reforçando 

a equipe para os jogos da Série C. O 
clube acaba de contratar mais dois 
jogadores: o goleiro Victor Golas e 
o meia Philippe Guimarães. Vic-
tor, tem experiência internacional, 
pois jogou seis temporadas no fute-
bol português, defendendo clubes 
como o Sporting, Boavista e Braga. 
Ele tem 31 anos e estava no Rio Cla-
ro de São Paulo. Já Philippe Guima-
rães, também com 31 anos, estava no 
Água Santa de São Paulo e teve pas-
sagens pelo Paysandu, Tombense, 
Vila Nova, etc.

A diretoria está agilizando a do-
cumentação para que os atletas se-
jam registrados a tempo de ficarem 
à disposição do técnico Gerson Gus-
mão, já para o jogo deste sábado, con-
tra o Altos, às 18 horas, no Almeidão, 
pela quinta rodada da Série C.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

decisão foi concedida a pedido dos 
clubes Spartax e Força Comunitária, 
além do candidato à presidência pela 
oposição, Arlan Rodrigues, ex-presi-
dente do Atlético de Cajazeiras.

Segundo a denúncia dos solici-
tantes da liminar, o edital de convo-
cação de antecipação das eleições da 
FPF estava totalmente irregular e ti-
nha como principal finalidade evi-
tar o registro de chapa de oposição 
e concorrer com chapa única, sen-
do eleita com facilidade, já que deu 
um pequeno prazo, até o dia 13 des-
te mês, para o registro. Vale salien-

tar, que registrar uma chapa exige 
um apoio de, pelo menos, oito clubes 
profissionais e oito amadores. 

De acordo com a solicitação da li-
minar, o edital convocando as elei-
ções não poderia ter sido divulgado, 
porque a antecipação do pleito não 
pode ocorrer em um período supe-
rior a quatro meses da data previs-
ta para a eleição e muito menos pela 
presidente Michelle Ramalho, que 
é candidata à reeleição, e portanto, 
parte interessada. No caso, quem de-
veria publicar o edital seria a comis-
são eleitoral, que deveria ser forma-

da após decisão dos colegiados. A 
denúncia se baseia no Estatuto da Fe-
deração Paraibana de Futebol.

A decisão do juiz Onaldo Rocha 
de Queiroz foi em caráter de urgên-
cia e dá um prazo de 15 dias úteis, a 
partir dessa quarta-feira, 4, para que 
a FPF faça uma contestação. A advo-
gada da federação, Flávia Macedo, in-
formou a um site da capital que a FPF 
vai cumprir imediatamente a deci-
são do magistrado e pedirá a publica-
ção de um novo edital. A informação 
também foi confirmada pela assesso-
ria de imprensa da entidade.

13
deste mês era o prazo 

previsto para o registro 
de chapa às eleições 

da Federação e o pleito 
estava marcado para 

o próximo dia 23

Técnico Francisco Diá conversa com jogadores do Alto-PI antes de treino

Foto: Divulgação/Altos-PI
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140
enxadristas devem 

participar do evento 
- alguns deles, 

mestres renomados 
- que começa hoje 
no Hotel Littoral e 
se estenderá até o 
próximo domingo

A Paraíba foi destaque na pri-
meira etapa do Circuito Brasilei-
ro Sub-19 de Vôlei de Praia, dis-
putado em Brasília-DF, na última 
terça-feira, conquistando a me-
dalha de ouro com a dupla femi-
nina, Maria Clara Costa e Raíssa 
Barbosa, 16 e 17 anos, respectiva-
mente, atletas do Centro de Trei-
namento Vôlei Vida.

Para alcançar o lugar mais alto 
do pódio, a dupla paraibana ven-
ceu, na final, por 2 sets a 1, com par-
ciais de 15/21, 21/15 e 15/13, a du-
pla representante do Rio Grande 
do Norte, Cassiane e Júlia. O ouro 
veio após as conquistas de duas 

medalhas de prata, no ano passa-
do, sendo uma no Circuito Brasilei-
ro Sub-19 e outra no Sub-17.

Na grande decisão, Maria Cla-
ra Costa teve de se adaptar às cãi-
bras, para ao lado de Raíssa Bar-
bosa, conquistar a medalha para 
a Paraíba. De acordo com a atle-
ta, a conquista representou a su-
peração e a sincronia com a com-
panheira de arena.

“A gente vinha batendo na 
trave, ficamos em segundo lu-
gar, em duas ocasiões, dessa vez 
conquistamos a medalha na su-
peração. Tive cãibras desde a se-
mifinal e consegui jogar graças a 
minha parceira, estamos muito 
felizes por conquistar esse títu-
lo”, afirmou.

Quem acompanhou de perto 
e celebrou a conquista das me-
ninas, foi Carlos Fernandes, pre-
sidente da Federação Paraibana 
de Vôlei (FPBV). Segundo o di-
rigente, a conquista representa a 
afirmação da Paraíba como uma 
potência na categoria do vôlei de 
praia nacional.

“Foi uma conquista fantásti-
ca. A dupla Maria Clara e Raís-
sa tem adquirido uma grande 
evolução, sempre representando 
bem o nosso voleibol pelo país. 
No próximo dia 11 elas viajam 
para representar o Brasil nos Jo-
gos Mundiais Escolares, na Fran-
ça. O resultado é fruto do traba-
lho dos centros de treinamentos, 
comissões técnicas em parceria 

com a FPBV com os atletas, que 
ao longo dos anos vem potencia-
lizando o vôlei da Paraíba, como 
os dos mais vitoriosos do Brasil”, 
comentou.

O Circuito Brasileiro de Vôlei 
de Praia Sub-19 é um campeona-
to de seleções estaduais, com du-
plas representando a mesma fe-
deração. Cada Estado indica suas 
delegações nos dois gêneros em 
busca do título, podendo alterar 
os times durante a temporada. Se 
mais de uma dupla do Estado dis-
puta a etapa, aquela que fica mais 
bem colocada é a que pontua para 
o ranking geral da competição.

Nesta primeira etapa, na dis-
puta pela medalha de bronze, 
a dupla masculina paraibana, 

Dudu e Gabriel acabou derrota-
da por 2 sets a 1, com parciais de 
19/21, 24/22 e 18/16, para Gus-
tavo e Vinicius, do Paraná. A pró-
xima etapa do Circuito Brasileiro 
de Vôlei de Praia será na catego-
ria sub-17 e vai acontecer de 19 a 
21 de junho em Vila Velha-ES. A 
Paraíba será representada por seis 
duplas, sendo três masculinas e 
três femininas.

“No fim deste mês, estaremos 
fazendo uma seletiva nos centros 
de treinamentos, para escolher os 
melhores atletas e, posteriormen-
te, as formatações das duplas para 
a disputa na categoria. A nossa ex-
pectativa é de conseguir os melho-
res resultados", disse Carlos Fer-
nandes, presidente da CPBV.

João Pessoa sediará, a partir de 
amanhã até domingo, no  Littoral 
Hotel, na Praia do Cabo Branco, 
o Torneio de Xadrez Aberto do 
Brasil - XI Memorial Bobby Fis-
cher (referência ao norte- ameri-
cano, considerado um dos maio-
res nomes do xadrez de todos 
os tempos). Pelo menos 140 en-
xadristas de todo o país devem 
participar do evento, considera-
do o maior do Nordeste e um dos 
mais importantes do país. Além 
de prêmios, os participantes irão 
concorrer a 10 vagas para o 88o 
Campeonato Brasileiro de Xa-
drez, com previsão para novem-
bro no Recife. 

O torneio, promovido pela 
Federação Paraibana de Xadrez 
(FPBX) e Confederação Brasilei-
ra de Xadrez (CBX), contará com 
a presença de diversos mestres 
da modalidade, incluindo a atual 
campeã brasileira, a Mestre Fide 
(título vitalício concedido pela 
Federação Internacional de Xa-
drez aos enxadristas profissio-
nais que tenham obtido a pon-
tuação igual ou superior a 2.300 
pontos em, pelo menos, 24 parti-
das), Júlia Alboredo, e os mestres 
internacionais Diego Di Berardi-
no e Máximo Iack. O presidente 
da CBX, Igor Macedo, também es-
tará presente como árbitro chefe 

da competição. O Torneio de Xa-
drez Aberto do Brasil - XI Memo-
rial Bobby Fischer será disputado 
em Sistema Suíço, que emparelha 
os jogadores de acordo com o de-
sempenho nas partidas já, consa-
grando o participante com mais 
pontos, de acordo com cada ca-
tegoria. Disputas por faixa etária, 
para universitários, disputa femi-

nina e por nível de força devem 
se distribuir durantes as duas ro-
dadas diárias do evento que nos 
dias 6 e 7, acontecem às 14h e 20h 
e no dia 08, às 9h e 15h. 

O evento anual não era reali-

zado desde 2019, devido à pan-
demia. Mas para o retorno as ex-
pectativas são as melhores, como 
assegura o diretor-geral do tor-
neio e também presidente da 
FPBX, Marcello Urquiza. “Muito 

ansioso. É o primeiro evento sob 
minha gestão à frente da Federa-
ção. Mas a equipe é competente e 
caprichosa e por experiência pró-
pria, esse é um dos eventos mais 
organizados de que tenho parti-

cipado em todo o Brasil”. 
O torneio na capital paraibana 

neste fim de semana será trans-
mitido através dos aplicativos de 
xadrez, e também pelos canais da 
FPBX e da CBX no YouTube.

Maria Clara e Raíssa Barbosa conquistam o ouro no Circuito Brasileiro Sub-19 e vão disputar Jogos Mundiais

Dupla paraibana brilha em Brasília
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Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com
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Maria Clara e Raíssa vinham batendo na “trave” e finalmente chegaram ao ápice no Circuito Brasileiro, disputado em Brasília, ao vencerem a dupla do RN 

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

João Pessoa sedia Torneio de Xadrez Aberto do Brasil
Xi MeMorial BoBBy Fischer

Além de prêmios, os participantes irão concorrer a 10 vagas para o 88o Campeonato Brasileiro de Xadrez, em Recife

Foto: Divulgação/FPBX
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Durou apenas 21 dias o 
trabalho de Fábio Carille no 
comando do Athletico-PR. 
A goleada, por 5 a 0, sofri-
da diante do The Strongest, 
da Bolívia, em duelo válido 
pela quarta rodada do Gru-
po B da Copa Libertadores, 
lhe custou o cargo. O pró-
prio treinador informou a 
demissão em suas redes so-
ciais. O clube do Paraná ain-
da não se manifestou sobre 
o caso.

“Na última terça, após 
uma derrota dolorida para 
todos nós na Libertadores, 
que não poderia de forma 
alguma ter acontecido, fui 
surpreendido com a minha 
demissão do comando téc-
nico do Athletico. Cheguei 
ao clube no dia 13 de abril 
e fiz questão de começar a 
trabalhar imediatamente, 

pois sabia que seria pouco 
tempo de treino para mui-
tos jogos importantes. Infe-
lizmente, 21 dias depois, o 
nosso projeto se encerrou”, 
escreveu Carille.

“Vim ao clube empolga-
do para trabalhar, organizar 
essa equipe que pode ren-
der muito mais, porém não 
houve tempo para isso. Fo-
ram 21 dias e 7 jogos. Outros 
7 dias foram para treinos 
de jogadores que não atua-
ram e recuperação aos que 
atuaram. Os outros 7, treino 
pré-jogo, que chamamos de 
“apronto”, no qual você faz 
tentativas de organizações, 
sem tempo para repetições 
e trabalhos específicos”, ex-
plicou o técnico.

“Saio triste por não ter 
este tempo para colocar o 
nosso trabalho em prática, 

mas de cabeça erguida por 
trabalhar ao máximo e res-
pirar o clube em toda e qual-
quer oportunidade que tive-
mos. Obrigado, Athletico, 
pela oportunidade de estar 
aqui e ao torcedor por estar 
ao nosso lado nos jogos em 
casa. Até mais!”, concluiu.

Na Libertadores, o Athle-
tico-PR é o quarto colocado 
em sua chave, com quatro 
pontos, atrás de Libertad 
(sete), The Strongest e Ca-
racas (ambos com cinco). O 
rubro-negro tem mais dois 
jogos em casa pela Liberta-
dores, contra Libertad e Ca-
racas, para buscar a classi-
ficação para as oitavas de 
final. No Brasileiro, o time 
paranaense é apenas o 16º, 
com três pontos. Na Copa 
do Brasil, o time venceu o 
Tocantinópolis, por 5 a 2, no 

primeiro duelo da terceira 
fase. No próximo sábado, o 
Athletico recebe o Ceará, às 
20h30, na Arena da Baixada. 
O clube faz uma péssima 
campanha no Campeona-
to Brasileiro e vez flertan-
do com a zona de rebaixa-
mento.

Ontem, pela manhã, o 
Club Athletico Paranaense 
comunicou os desligamen-
tos do técnico Fábio Caril-
le e dos auxiliares Leandro 
da Silva e Denis Faria Luup. 
Além das alterações na co-
missão técnica da equipe 
profissional, o Athletico 
também comunicou a saída 
do Diretor de Futebol Fer-
nando Yamada. O Athletico 
Paranaense agradece os ser-
viços prestados pelos profis-
sionais e deseja sucesso em 
suas carreiras.

Curtas
Belas do Belo voltam a 
jogar no Brasileiro Sub-20

As Belas do Belo fazem, hoje, a partir das 8h30, o 
segundo jogo no Campeonato Brasileiro de Futebol 
Feminino Sub-20, diante do Juventude-RS, no Estádio 
Gabriel Marques Silva, em Santana do Parnaíba, 
onde acontecem todos os jogos da competição. 
Na  estreia, última terça-feira, as comandadas de 
Gledes Costa perderam de 4 a 1, depois de estarem 
vencendo por 1 a 0. A técnica disse que gostou do 
que viu, tendo em vista que o grupo é composto por 
70% de atletas jovens que ainda têm mais de dois 
anos na categoria. “ Acredito bastante nas meninas 
num trabalho a médio prazo e tenho certeza que 
elas irão se destacar em breve”, disse. O adversário 
do Botafogo estreou com derrota de 3 a 0 para o 
Corinthians e também busca a reabilitação. Ás 10h30 
jogam Corinthians x Kindermann, no mesmo local.

Sousa reforça equipe para
buscar a classificação

O Sousa parece estar focado para brigar pela 
classificação à próxima fase do Brasileiro da 
Série D. Visando fortalecer o elenco para disputa 
da competição, a diretoria do clube anunciou a 
chegada do zagueiro, Júlio Nascimento. O jogador 
de 27 anos, que nesta temporada defendeu o Auto 
Esporte na disputa do Campeonato Paraibano, vai 
vestir a camisa alviverde até o fim da competição. 
Mesmo com a chegada do zagueiro, o técnico 
Tardely Abrantes ainda quer contar com a chegada 
de mais dois reforços. “Solicitei à diretoria a 
contratação pontual de um jogador de meio campo 
e um atacante, para somar qualidades junto ao 
elenco. Sem dúvidas, são posições que a equipe 
necessita para se tornar mais competitiva, em busca 
de nossos objetivos na competição”, disse.

Fifa anuncia datas de jogos
pelas Eliminatórias 2022

A Fifa anunciou, ontem, as datas para a disputa 
das Eliminatórias Intercontinentais da Copa do 
Mundo do Catar, quando serão definidas as duas 
últimas seleções a participarem do Mundial. As 
duas partidas serão no Estádio Ahmad Bin Ali, 
em Al Rayyan, no Catar. No dia 13 de junho, o 
vencedor entre Austrália e Emirados Árabes, que 
se enfrentam em 7 de junho - também no mesmo 
local - vão encarar o Peru, quinto colocado nas 
Eliminatórias Sul-Americanas. No dia seguinte, a 
Costa Rica, quarto lugar da Concacaf, terá pela 
frente a Nova Zelândia, campeã da Oceania. 
Ambas as partidas começarão às 21h, horário local 
(15 horas horário de Brasília). Os vencedores da 
primeira partida estarão no Grupo D e enfrentarão 
a França, campeã de 2018, em sua partida de 
abertura e do outro pega a Espanha.

Seleção define programação
de amistosos em junho

A Seleção Brasileira definiu seu calendário 
de jogos para a próxima data FIFA.  A equipe 
comandada pelo técnico Tite fará seu primeiro 
amistoso contra a Coreia do Sul, em Seul, no dia 2. 
Quatro dias depois o adversário será o Japão em 
Tóquio. No dia 11, Brasil e Argentina disputam o 
clássico sul-americano em Melbourne, na Austrália.

Brasil e Coreia se enfrentarão no Seul World 
Cup Stadium às 20h (horário local) / 8h (horário de 
Brasília) do dia 2 de junho. O último confronto entre 
as equipes aconteceu em novembro de 2019, em 
Abu Dhabi, com vitória do Brasil por 3 x 0, gols de 
Paquetá, Coutinho e Danilo.

Contra o Japão, no dia 06, a partida será 
disputada no Estádio Nacional de Tóquio às 19h20 
(horário local) / 7h20 (horário de Brasília). Será o 
segundo amistoso da Seleção Brasileira contra o 
Japão sob o comando do técnico Tite. Em 2017, em 
Lille, na França, o Brasil venceu por 3 a 1 com gols 
de Neymar Jr., Marcelo e Gabriel Jesus. 

Fechando a série de jogos preparatórios, a bola 
rola para Brasil e Argentina no Melbourne Cricket 
Ground, na Austrália, a partir das 21h (horário 
local) / 8h (horário de Brasília). O estádio de 
Melbourne já sediou o clássico para mais de 95 mil 
pessoas em 2017. A partida não será válida pelas 
Eliminatórias da Copa do Mundo Fifa Catar 2022.

O primeiro hat-trick da 
carreira de Raphael Vei-
ga fez o meio-campista se 
transformar no maior ar-
tilheiro do Palmeiras na 
história da Libertadores. O 
atleta, em momento memo-
rável, superou Rony com 
três gols marcados na go-

leada por 5 a 0 diante do 
Independiente Petrolero 
e ostenta agora 14 gols na 
competição continental.

"Fico feliz pelo primei-
ro hat-trick na carreira, 
pela vitória e pela equi-
pe, que está conseguindo 
boas vitórias", celebrou Vei-

ga, contente com mais uma 
goleada palmeirense na Li-
bertadores, a terceira em 
quatro jogos. "Importan-
te também o saldo, porque 
um dos nossos objetivos é 
buscar a primeira coloca-
ção geral", lembrou o jo-
gador.

Veiga brilhou com três 
gols, o último deles um 
chute magistral que mor-
reu no ângulo esquerdo. O 
primeiro saiu em cobran-
ça de pênalti e o segundo 
foi fácil. Só teve o trabalho 
de empurrar para as redes 
após passe de Dudu.

O Palmeiras avançou ao 
mata-mata pela sexta vez 
consecutiva e já assegu-
rou também a liderança 
do Grupo A. Como Veiga 
mencionou, o saldo é lar-
go. O time marcou impres-
sionantes 20 gols em quatro 
partidas no torneio e tem 
o melhor ataque. A equi-
pe joga seus dois compro-
missos que restam, contra 
Emelec e Deportivo Táchi-
ra, ambos em casa, de olho 
em obter a melhor campa-
nha da fase de grupos.

A noite foi especial para 
Raphael Veiga e também 
para o Palmeiras. Dono 
de uma série de recordes 
na Libertadores, o clube, o 
mais copeiro entre os brasi-
leiros, passou o Cerro Por-
teño (409) e, com 412 gols 
no torneio, tornou-se o sex-
to time que mais vezes ba-
lançou as redes na história 
do torneio.

Meia do alviverde atinge a marca de 14 gols na competição continental após mais uma goleada na última terça-feira 

Rafael Veiga é o maior artilheiro
palmeiras na libertadores

Agência Estado
Foto: Cesar Greco/Palmeiras

“Fico feliz 
pelo primeiro 
hat-trick na 
carreira, 
pela vitória e 
pela equipe, 
que está 
conseguindo 
boas vitórias

Raphael Veiga

Veiga fez três gols contra o Independiente Petrolero, na Bolívia
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Jogos de hoje
n Copa Libertadores
21h
Bragantino x Vélez Sarsfield
19h
Fortaleza x River Plate
Copa Sul-Americana
19h15
Everton-CHI x São Paulo
Guaireña  x Internacional
21h30
Universidad de Quito x Santos

n série b
21h30
Brusque x Chapecoense

n Liga da europa

16h
Frankfurt x West Ham
Rangers x RB Leipzig

n brasiLeiro Feminino sub-20
8h30
Juventude x Botafogo-PB
10h30
Corinthians x Kindermann-SC
14h
 Atlético-MG x Fortaleza
16h
Ferroviária-SP x Vasco
18h30
Cuiabá x Atlético-GO
20h30
São Paulo x Minas Brasília-DF

Carille não resistiu após a humilhação do clube na Bolívia

athletico-pr

Goleada derruba técnico Fábio Carille
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Estudos recentes feitos após a exuma-
ção dos restos mortais de Santo Antônio 
revelaram que entre os 53 milagres a ele 
atribuídos, nos processos de beatificação 
e canonização, o que facilita casamentos 
para homens e mulheres solteirões não 
existe. De acordo com o sacro cientista, fi-
lósofo e teólogo Gerson Leite de Moraes, 
professor da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, “com o passar do tempo, esse 
santo foi transformado num ícone do sin-
cretismo brasileiro que fez dele uma fi-
gura simpática, e, o folclore, o divulgou 
como infalível milagreiro”.

A exumação do cadáver, realizada em 
1981, revelou que ele parecia ser um ho-
mem com mais de 60 anos e não dos qua-
renta apresentados 
pela igreja, quan-

do Fernando Martins de Bulhões y Tavei-
ro de Azevedo morreu, embora 38 mu-
nicípios brasileiros levem o seu nome de 
convento, Antônio. O milagre mais leva-
do em conta para sua canonização foi o de 
ressuscitar um homem diante dos preto-
res da justiça portuguesa, para confessar 
que o pai de Santo Antônio, então conde-
nado à forca, não foi seu assassino.

A história conta que ele nasceu em 
Lisboa, Portugal, a 15 de agosto de 1195 
e morreu em Pádua, em 13 de junho de 
1231. Ele era português e foi mandado 
para Pádua (Itália) a fim de propalar a fé 
cristã. Quem evocar Santo Antônio de Pá-
dua ou de Lisboa está chamando o mes-
mo santo, que dizem nunca ter sido enga-
nado e não haver enganado a ninguém. 
Nunca foi enganado? Aqui na Paraíba, 
ao que demonstram os indícios, ele foi.

Em Mulungu, no Brejo paraibano, a 86 
quilômetros de João Pessoa, corre a ver-
são de que dois brilhantes de alto valor 
formavam os olhos de Santo Antônio, os 

quais foram roubados por um ca-
tólico de má-fé. Isso aconteceu 

cerca de 80 anos atrás. A po-
pulação local não estranhou 
o comportamento de um bea-

to que chegou à então Vila Ca-
marazal, com as roupas puídas 
e um bisaco cheio de dinheiro. 
Era comum o surgimento de 
pessoas na vila, pretextando 
pagar promessas a Santo An-
tônio. Aquele estranho reza-
dor seria mais um e nada mais.

O beato fez uma exigência: 
desejava rezar sozinho, pois não 

queria tornar público o teor da sua gra-
ça alcançada. A promessa fora feita nesses 
termos. Também incluía a obrigação de o 
agraciado doar 20 mil réis ao santo, para 
serem convertidos em esmolas. Tudo foi 
arranjado. O beato se dirigiu para a ima-
gem do santo, localizada num cantinho 
da igreja. Rezou muito. Talvez duran-
te umas três horas. Ao final das preces 
retirou-se, sorrateiramente, e sumiu. A 
espórtula de 20 mil réis foi deixada aos 
pés do santo, cuidadosamente arranja-
da em notas menores. A porta da igreja 
ele deixou semiaberta. Seria um ardil 

para enganar a quem passasse no pátio.
Na certa pensariam que ele ainda es-

tava orando. Dois dias depois, um zelo-
so sacristão recolheu a espórtula e a de-
positou na caixa das almas. Mas, ao olhar 
para o rosto do santo, notou dois bura-
cos vazios no lugar dos olhos azuis, onde 
se encontravam os brilhantes. Apavora-
do, deu o alarme. E comunicou o fato ao 
capelão, que conseguiu ajuda da polícia 
para ir no encalço do ladrão. Nada. O ho-
mem havia sumido misteriosamente. O 
trauma foi grande. A comunidade cató-
lica sentiu profundamente a perda dos 
olhos do santo.

Hoje, essa história é lembrada sutil-
mente por poucas pessoas de Mulungu. 
José Martins Júnior, ligado à Paróquia de 
Santo Antônio, diz que ouviu falar muito 
nesse caso, mas reluta em afirmá-lo como 
verdadeiro. Adélia Correia de Carvalho 
(in memoriam), ex-caprichosa zeladora 
da igreja, dizem que sabia de tudo. Mas, 
como o próprio município de Mulungu 
tem uma história com conotação de lenda, 
pode-se afirmar que o episódio dos bri-
lhantes é verdadeiro. O fazendeiro apata-
cado que doou os brilhantes para os olhos 
do santo foi Pedro Ribeiro de Lima, um 
pioneiro dessa região, que fundou a Fa-
zenda Camarazal, nos idos do século 17, 
quando essa área ainda era habitada por 
índios tapuias.

Pedro tinha um filho intrépido e cora-
joso, que ousava se aventurar pelas matas 
da região, sozinho, em busca de boa caça. 
Um dia o rapaz perdeu o rumo de casa e 
ficou vagando nos matos, até ser aprisio-
nado por índios antropófagos. Vendo que 
ia ser devorado, o rapaz rogou a Santo An-
tônio que o salvasse. Imediatamente sur-
giu diante dele uma índia de rara bele-
za, que se aproveitou da embriaguez dos 
companheiros e soltou o rapaz, condu-
zindo-o às costas, em veloz carreira, por 
dentro do mato.

Perseguido de perto pelos selvagens, o 
casal chegou até a porteira de pau ferro, que 
era erguida no limite da Fazenda Camara-
zal. Providencialmente, uns tiros dispara-
dos da casa grande afugentaram os perse-
guidores. Pedro Ribeiro de Lima, que era 
um ateu tolerante, converteu-se imedia-
tamente e, ao agradecer a Santo Antônio 
a salvação do filho, permitiu que o rapaz 
casasse com a índia. Também mandou er-
guer uma capela em homenagem ao santo. 
O rico fazendeiro, de quebra, doou as terras 
que possuía ao frade milagroso. Até hoje, 
Santo Antônio é o maior credor de laudê-
mios do município de Mulungu.

Após exumação do cadáver de Santo Antônio, estudos revelam que, entre 53 milagres, não consta o de casamenteiro

Santo de Mulungu: 790 anos da morte
UMA LENDA NA PARAÍBA

(Valéria de Almeida)

1821 — Napoleão Bonaparte, imperador francês
1824 — Paulo de Araújo Soares, 
fazendeiro e político (PB)
1994 — Mário Quintana, poeta brasileiro
2017 — Almir Guineto, 
cantor e compositor brasileiro

Mortes na História

Obituário
João Carneiro de Oliveira
(João de Loló)
3/5/2022 – Aos 79 anos, em Patos 
(PB), em decorrência de pneumonia 
e diabetes. Taxista aposentado. Era 

Foto: Patosonline

Aforismo
“A morte que tira a 

importância a todos, 
confere-a a muito poucos.”

(Marquês Maricá)
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Esta semana, não sei porque, recebi pelo 
e-mail uma notificação de um site acadêmico 
internacional dizendo que o meu nome estava 

citado em 175 artigos científicos e, acessando o 
conteúdo, constatei que se relacionava a um artigo 
que escrevi juntamente com a historiadora Érika 
Cavalcante sobre o zoólogo Rodolpho von Ihering. 
Que coisa! Nunca pensei que eu, uma simples ensaísta 
de província, pudesse estar figurando como fonte de 
citação em artigos científicos até internacionais. E me 
fez recordar como tudo isso começou.

No ano de 2014, eu estava no Rio de Janeiro 
participando do VI Colóquio dos Institutos Históricos 
Brasileiros, e fui convidada a ocupar a Tribuna da Casa 
da Memória Nacional para apresentar as atividades 
que desenvolvi como presidente do Instituto Histórico 
de Campina Grande e, depois que terminei minha 
apresentação, me disseram que o famoso cientista 
cearense Melquíades Pinto Paiva estava no hall do 
auditório e queria me conhecer.

O nome me era sonoro, pois o professor Melquíades 
é membro de inúmeras sociedades científico-culturais, 
e figura das mais importantes em publicações 
científicas internacionais. Eu só não sabia o que ele 
poderia querer comigo, mas eu tinha de atender ao 
seu chamado, e quando cheguei no hall encontrei-o 
sentado num sofá, ao lado da esposa. Era um homem 
corpulento, na casa dos oitenta e poucos anos, que, 
com uma das mãos apoiadas na bengala, me olhando 
de modo inquisidor, foi logo perguntando: a senhora 
sabe quem é Rodolpho von Ihering?  Não senhor, lhe 
respondi.  Ele então, de modo ranzinza e dedo em riste, 
disse com seu sotaque carregado: como a senhora, 
de Campina Grande, presidente do Instituto Histórico, 
desconhece um homem de tamanha envergadura 
para a ciência? Sinceramente, constrangida, não sei 
como me sustentei em pé, mas, a sua esposa, para 
apaziguar a situação, se adiantou convidando-me 
para jantar no apartamento do casal naquela noite, 
onde receberiam amigos, e concluindo o convite disse: 
à noite a senhora poderá conversar sobre o doutor 
Rodolpho mais tranquila.

Aceitei o convite, eu precisava saber sobre o tal 
Rodolpho que deveria ser interesse de Campina 
Grande, e naquela noite me vi no apartamento do 
casal, sob a deslumbrante vista da Lagoa Rodrigo de 
Freitas, a mesa farta da gastronomia cearense de frutos 
do mar, e boas conversas com os convivas do casal. 
Depois do jantar, o professor Melquíades levou-me à 
sua biblioteca, foi escolhendo freneticamente livros 
nas estantes com artigos sobre Rodolpho, enchendo 
minhas mãos de volumes, e disse que eu deveria fazer 
por Campina Grande um reconhecimento do trabalho 
desse cientista, considerado o “Pai da Piscicultura”, e 
cuja pesquisa revolucionária para a ciência zoológica 
teria se dado na década de 1930 em Campina Grande.

Vim lendo o que pude no avião e, quando cheguei 
em Campina, procurei meus amigos professores 
universitários para perguntar sobre o cientista e, para 
minha surpresa, ele era um ilustre desconhecido, 
ninguém com quem falei sabia nada a respeito de 
Rodolpho von Ihering, nem tampouco sobre a pesquisa 
que desenvolveu na cidade. Porém, eu tinha comigo 
um farto material e a incumbência de fazer um artigo, 
mas como não tinha a prática de escrever nos moldes 
ABNT, convidei a amiga e historiadora Érika para me 
ajudar. Estudamos toda a bibliografia e escrevemos 
juntas o artigo ‘Rodolpho von Ihering e a Comissão 
Técnica de Piscicultura do Nordeste: a descoberta 
da técnica da hipofisação no Açude Bodocongó, em 
Campina Grande-PB (1934-1935)’, que publicamos 
na Revista do Instituto Histórico e Geográfico do 
Rio Grande do Sul, e depois escrevemos outros 
artigos sobre o tema que tiveram espaço noutras 
revistas. Eu só não esperava que um dia essa nossa 
despretensiosa pesquisa causasse tanto efeito na 
comunidade acadêmica, do Brasil e do mundo.

Para ressarcir o débito de Campina Grande para 
com o cientista, em 2018 conseguimos junto ao governo 
do estado a afixação de uma placa homenageando 
Rodolpho no parque que se inaugurou à margem 
do Açude de Bodocongó e, finalmente, cumpri o 
compromisso firmado com aquele velhinho generoso e 
ranzinza. Lembrei dele e, curiosa, fechei o e-mail e fui 
procurar saber na internet o que ele andava fazendo. 
Foi assim que tomei conhecimento de que o professor 
Melquíades havia falecido no dia 16 de novembro de 
2021, em Fortaleza, aos 91 anos.

Ida 
   Steinmüller

idasteinmuller@gmail.com | Colaboradora

Rememorando 
Melquíades Pinto Paiva

Ida Steinmüller é administradora, memorialista 
e presidente de honra do Instituto Histórico de 

Campina Grande – IHCG

Jean Kevin Fernandes
1º/5/2022 – Aos 17 anos, em Lagoa 
de Dentro (PB), vítima de latrocínio. 
Neto de uma vereadora da cidade 
de Jacaraú (PB), ele foi morto 
durante uma tentativa de assalto.

Foto: Metrópolis

Antônio A. do Nascimento,
Maria José dos S. Nascimento 
e Jordânio Lourenço de Sousa
3/5/2022 – Aos 58, 57 e 57 anos, 
em Santa Rita (PB). Em uma 
carta, o marido relata que a 
esposa estaria lhe traindo com 
o amigo. O amigo foi assinado com três tiros em 
seu estabelecimento comercial. Em casa, o marido 
matou a mulher com dois tiros e em seguida atirou 
contra a própria cabeça.

Foto: Notícia Paraíba

Hilton Gouvêa 
hiltongovearaujo@gmail.com
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Imagem de Santo Antônio 
na igreja de Mulungu teria 
os olhos de brilhantes, que 
acabaram sendo roubados

viúvo e deixa os filhos Rogério (bombeiro militar), 
Rubenizia, Rosselania, Russaneide (agente 
penitenciário) e Roberta (policial militar).

Edvaldo José do Nascimento
3/5/2022 – Aos 48 anos, em Bayeux 
(PB), assassinado. Coveiro foi 
morto com vários tiros dentro 
do cemitério público de Bayeux. 
A polícia está investigando o 
homicídio.

Foto: Reprodução



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022

A Pregoeira e sua equipe de apoio, vem através deste aviso, tornar público o resultado de 
julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 00010/2022, cujo objeto 
é contratação de empresa para realização de exames de laboratório. Tendo como VENCEDORA 
e HABILITADA a empresa: CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA EIRELI, CNPJ nº 
22.053.916/0001-42, sendo considerada vencedora em todos os itens, com o valor de R$ 77.877,40 
(setenta e sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e quarenta centavos). Abre-se vistas aos 
interessados do inteiro teor da decisão do Pregoeiro Substituto e equipe de apoio, não havendo 
nenhuma manifestação de alguma empresa interessada, o certame será encaminhado ao ordenador 
de despesas para fins de homologação e adjudicação.

Aguiar-PB, 03 de Maio de 2022
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 0021/2022
A Prefeitura Municipal de Aguiar-PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fica ADIADA a abertura do TOMADA D EPRE-
ÇOS Nº 0021/2022, do dia 10.05.2022 às 08:00 horas. Será publicado uma nova data para a 
realização do certame em virtude de correções no edital. Demais informações encontram-se 
a disposição dos interessados, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contados pelo telefone 
(0**83) 3499-1180.   

Aguiar-PB, 04 de Maio de 2022
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO

Nº 00022/2022
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00022/2022, do tipo menor preço por item, para fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros, cuja 
abertura será no dia 24.05.2022 às 08:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua 
Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital e demais informações encontram-se a disposição 
dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00  horas, contatos pelo 
telefone (0**83) 3499 - 1180.

Aguiar-PB, 03 de Maio de 2022
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNIUCIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00023/2022
A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE  AGUIAR, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar, no dia 24 de maio de 2022, às 
09:30 horas, na sala da Comissão de Licitação – PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR – PB 
– na Rua Irineu Lacerda, s/nº -  Aguiar -  PB, Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 
do tipo menor preço por item, tendo por objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEÍCULO TIPO 
CAMINHÃO PIPA, conforme item 2.0 do edital,  regida pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e suas alterações. O Edital poderá ser obtido na Prefeitura Municipal. Outras informações pelo 
telefone 0**83 – 3499 - 1180.

Aguiar,  03 de Maio de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE ALGODÃO DE JANDA-

ÍRA. LICITANTES HABILITADOS: ARENA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI; ESTRUTURAL 
SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI; F A CONSTRUCOES E COMERCIO 
LTDA; FC – FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA.; J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI; 
LA ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI; MATRIX CONSTRUTORA EIRELI; OLIVEIRA CUNHA 
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI; PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI. . LICITANTES INABILITADOS: CONSTRUTORA LISS – EIRELI; DUARTE MARTINS 
CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
13/05/2022, às 14:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão 
de Jandaíra - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 994051912. 
E-mail: adjcomissao2017@gmail.com. 

Algodão de Jandaíra - PB, 04 de Maio de 2022
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÌRA
RUA FRANCISCO BRAGA, SIN- CENTRO CNPJ: 01.612.471/0001-13

RESULTADO FINAL DOS CANDIDATOS NO PROCESSO SELETIVO 01/2022

CARGO: NUTRICIONISTA
10 SAMARA DE LUNA FERNANDES

20 JULIANA ALMEIDA DA SILVA

HIGOR ALVES FREIRE

CARGO: PROFESSOR MAG A
10 VANUZA DE ARAUJO COSTA

20 ÂNGELA RISSELE MEDEIROS GUEDES

40 CLEONILDE ANTONIA DA SILVA SANTOS

50 MARIA DA PAZ PEREIRA DOS SANTOS

50 DAMIÃO DE OLIVEIRA

60 MARIA HELENA DUARTE MACEDO

CARGO: PROFESSOR MAG B
10 GIRLENE DE LIMA JERONIMO

CARGO: VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
10 MARIA RIZOMAR DOS SANTOS OLIVEIRA

20 KATIANE MOUZINHO DO NASCIMENTO

30 MONIA RAFAELA DOS SANTOS

40 RAMELA FREIRE GOMES

50 GENESIA PEREIRA DOS SANTOS ENEDINO

CARGO: SUPERVISOR DO CRIANÇA FELIZ
10 CALINE MOUZINHO COELHO

20 MARIA DO SOCORRO ALVES PAULINO

Algodão de Jandaíra, 03 de Maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00003/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2022, que objetiva: Aquisição parcelada 
de carne, frango, carne suína, carne de charque, fígado, peixes e frios diversos, destinados a 
Merenda dos alunos da rede municipal de ensino e para o desenvolvimento dos programas, 
ações e atividades das Secretarias do Município de Araçagi/PB, Conforme Termo de Referência; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FERNANDA TAYNAH DOS 
SANTOS BRITO - R$ 710.680,00.

Araçagi - PB, 04 de Maio de 2022
JOSILDA MACENA BENICIO LEITE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00003/2022. OBJETO: Aquisição parcelada de carne, 

frango, carne suína, carne de charque, fígado, peixes e frios diversos, destinados a Merenda 
dos alunos da rede municipal de ensino e para o desenvolvimento dos programas, ações e 
atividades das Secretarias do Município de Araçagi/PB, Conforme Termo de Referência. NO-
TIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista 
no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Fernanda Taynah dos 
Santos Brito - CNPJ 30.911.924/0001-00. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida Olívio 
Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 99167-0794.

Araçagi - PB, 04 de Maio de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00007/2022. OBJETO: Aquisições Parceladas de Mate-

rial Odontológicos de Consumo e Permanente, para suprir as necessidades dos ESF´s, deste 
Município. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) 
dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Per-
manente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da 
cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Apogeu 
Center Comercial de Produtos Hospitalares e Medicamen - CNPJ 02.911.193/0001-68. Bhdental 
Comercial Eireli - CNPJ 29.312.896/0001-26. Central Life Distribuidora de Produtos para Saude 
Ltda - CNPJ 41.774.511/0001-48. Cirurgica Brasil Distribuidoras de Medicamentos Ltda - CNPJ 
40.788.766/0001-05. Dental Bh Brasil - CNPJ 31.401.798/0001-07. Farmaguedes Com de Produtos 
Farm Médicos e Hospitalares Ltda - CNPJ 08.160.290/0001-42. Fato Importadora e Exportadora 
de Instrumentos Cirurgicos - CNPJ 26.043.097/0001-03. Odontomaster Comercio de Produtos 
para Saude Eireli - CNPJ 27.029.083/0001-06. Odontomed Comercio de Produtos Medico Hos-
pitalares Ltda-me - CNPJ 09.478.023/0001-80. Odontomed T/a Ltda - CNPJ 27.205.945/0001-04. 
Vida Naturalis Comercio Atacadista Ltda - CNPJ 33.511.641/0001-60. INFORMAÇÕES: na sede 
da CPL, Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 3369-1037.

Arara - PB, 04 de Maio de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
REVOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00008/2022

Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 
referente ao Pregão Presencial nº 00008/2022, que objetiva: Aquisição de Materiais de Limpeza; 
REVOGO o correspondente procedimento licitatório. Justificativa: Razões de interesse público, 
tendo em vista que os preços finais ofertados foram considerados inexequíveis e desta maneira 
comprometeria o fornecimento dos itens ora licitados, atrapalhando assim a prestação dos serviços 
públicos destinados aos usuários dos mesmos.

Araruna - PB, 04 de maio de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, no Fórum da 

Comarca de Araruna/PB, situado na Avenida Cel. Pedro Targino, s/n - Centro - Araruna - PB, às 
14h do dia 24 de maio de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, 
para: Reforma do Ginásio Poliesportivo da EMEF Joana Maria da Conceição – localizada no sítio 
Mata Velha, s/n, zona rural de Araruna/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.
br. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 04 de maio de 2022
CARLOS ANTÔNIO DE MACEDO FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00011/2022, Contratação de 

empresa especializada em serviço de mão de obra mecânica de maquinas em geral, caminhões 
e ônibus, para atender as necessidades da frota pertencente ao município de Baia da Traição-PB, 
para o dia 11 de Maio de 2022 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Dom 
Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 99301–0780. E-mail: licitabaia@gmail.com. 

Baia da Traição - PB, 04 de Maio de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

SAAE – SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 hs do dia 11 de Maio 

de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00002/2022, 
que objetiva: Aquisição de forma parcelada de materiais de construções diversos, destinados ao 
SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO – Baia da Traição/PB. Justificativa: Razões 
de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte 
endereço - Rua Dom Pedro Ii, SN - Centro - Baia da Traição - PB. Telefone: (83) 99385–3266. 

Baia da Traição - PB, 04 de Maio de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

SAAE – SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dom Pedro Ii, SN - Centro - Baia da Traição - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Maio de 2022, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de forma parcelada de materiais de 
construções diversos, destinados ao SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO – 
Baia da Traição/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 
Federal nº 06/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 99385–3266. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Baia da Traição - PB, 04 de Maio de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Thomaz de Aquino, 06 - Centro - Barra de São Miguel - PB, às 09:30 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 DE COMBUSTIVEIS NA 
SEDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVER-
SAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL – 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 Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 0005/14; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 07:30 as 12:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3358–1005. E-
-mail: cplbarradesaomiguel@gmail.com. Edital: www.barradesaomiguel.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Barra de São Miguel - PB, 04 de Maio de 2022
CLAUDIA MARIA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA TENDER AS NE-
CESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00028/2022. DOTAÇÃO: 02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
04.122.0021.1003 REEQUIPAGEMS DO CENTRO ADMINISTRATIVO 500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS 36.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 04.01 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0188.1004 REEQUIPAR AS AUNIDADES ESCOLARES 500 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 66.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE 
IMPOSTOS 67.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 542 TRANSFERÊN-
CIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 68.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE 570 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES 
A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 508.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MA-
TERIAL PERMANENTE 571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E 
INSTRUMENTOS CONGÊNERES 70.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
12.361.0188.1006 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 500 RE-
CURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 75.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE 
IMPOSTOS 76.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 542 TRANSFERÊN-
CIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 77.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE 12.361.0188.2020 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA 
SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE 550 TRANFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 137.4.4.90.52.01 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 05.01 SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 
27.812.0224.1012 REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 500 RECURSOS 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 186.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA-
NENTE 08.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.0021.2034 MANTER 
AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS 245.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
01.01 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08.244.0468.1023 ADQUIRIR MÓ-
VEIS E EQUPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS 279.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
660 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 
FNAS 280.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.01 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE 10.301.0428.1026 AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 375.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MA-
TERIAL PERMANENTE 601. TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 377.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS 
EM SAÚDE 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIEN-
TES DO GOVERNO FEDERAL 431.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
10.302.0083.2066 MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
EM SAÚDE - MAC 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVE-
NIENTES DO GOVERNO FEDERAL 463.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANEN-
TE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Belém e: CT Nº 00123/2022 - 04.05.22 - MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E 
SERVICO LTDA - R$ 41.900,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, licitação mo-
dalidade Pregão presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para o fornecimento 
fracionado de medicamentos de uso Hospitalar visando atender as necessidades das unidades 
básicas de saúde do município. conforme termo de referência. Abertura da sessão pública: 08:30 
horas do dia 17 de Maio de 2022. 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 13.979/20; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3448–1007. E-mail: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.bomsucesso.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 04 de Maio de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, licitação 
modalidade Pregão presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para o forne-
cimento fracionado de materiais de uso hospitalar visando atender as necessidades das unidades 
básicas de saúde do município. conforme termo de referência. Abertura da sessão pública: 10:30 
horas do dia 17 de Maio de 2022. 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 13.979/20; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3448–1007. E-mail: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.bomsucesso.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 04 de Maio de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, licitação 
modalidade Pregão presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para o for-
necimento de medicamentos básico e complementares para atender as necessidades do Fundo 
Municipal de Saúde do Município de Bom Sucesso – PB. conforme termo de referência. Abertura 
da sessão pública: 14:30 horas do dia 17 de Maio de 2022. 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 13.979/20; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3448–1007. E-mail: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br. 
Edital: www.bomsucesso.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 04 de Maio de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua PC 
General José Pessoa, SN, Centro - Cabaceiras - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA COM REGISTRO NA ANP PARA FORNECER COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS 
DA FROTA OFICIAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE FORMA PARCELADA E COM COTA 
EXCLUSIVA À PARTICIPAÇÃO DE ME e EPP, CONFORME PREVISTO NO ART. 48, INCISO I, DA 
LC Nº 123/2006 COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA LC Nº 147/2014. Abertura da sessão pública: 
08:00 horas do dia 17 de maio de 2022.. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33561117. E-mail: pmcab@uol.com.
br. Edital: www.cabaceiras.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Cabaceiras - PB, 04/05/2022.
JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

PC General José Pessoa, SN, Centro - Cabaceiras - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL MÉDICO EM GERAL. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 17 de maio de 
2022.. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33561117. E-mail: pmcab@uol.com.br. Edital: www.cabaceiras.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Cabaceiras - PB, 04/05/2022.
JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua PC 

General José Pessoa, SN, Centro - Cabaceiras - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICA-
MENTOS. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 17 de maio de 2022. Referência: horário de 
Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33561117. E-mail: pmcab@
uol.com.br. Edital: www.cabaceiras.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Cabaceiras - PB, 04/05/2022.
JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022
O MUNICÍPIO DE CABACEIRAS PB, através da CPL, torna público para conhecimento de quem 

possa interessar que no dia 20/05/2022, às 09h00min, na sala da CPL do município de Cabaceiras, fará 
realizar licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 05/2022, TIPO MENOR PREÇO POR VALOR 
GLOBAL, com a finalidade de efetuar a: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS/
PB,. As empresas interessadas poderão adquirir o Edital impresso mediante o pagamento de uma taxa 
de emolumentos no valor de R$ 20,00 (vinte reais), referente ao custo da reprografia, que deverá ser 
efetuada através de guia própria emitida pelo setor de licitações e recolhida na tesouraria da prefeitura 
ou poderá ser solicitado na íntegra e gratuitamente através do telefone (83) 3356-1117, através do portal 
do TCE/ PB https://portal.tce.pb.gov.br/ via (SAGRES CIDADÃO – Mural de Licitações – Licitações 
Previstas) e/ou por e-mail: cpl.cabaceiraas17@hotmail.com das 09h00min às 12h00min (horário local).

Cabaceiras PB, 04/05/2022. 
JOSÉ ALEXANDRE FILHO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 

São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 13:00 horas do dia 20 de Maio de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
em construção civil para execução dos serviços de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem no 
Distrito OLHO DÁGUA e no CONJUNTO BELA VISTA, localizados no perímetro urbano do município 
de Capim – PB, através do CR: 1081295–88/2021 – SICONV 923144. Recursos: previstos no orça-
mento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3622–1135. E-mail: 
cplcapimpb@gmail.com. Edital: http://transparencia.capim.pb.gov.br/licitacoes/; www.tce.pb.gov.br. 

Capim - PB, 04 de Maio de 2022
JOSINALDO ARNALDO SOARES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 

São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Maio de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
em construção civil para construção de uma Creche Padrão Tipo B Integra Paraíba no município 
de Capim – PB, conforme Contrato nº 128/2022 – Secretaria de Estado da Educação e da Ciência 
e Tecnologia – Estado da Paraíba. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3622–1135. E-mail: cplcapimpb@gmail.com. 
Edital: http://transparencia.capim.pb.gov.br/licitacoes/; www.tce.pb.gov.br. 

Capim - PB, 04 de Maio de 2022
JOSINALDO ARNALDO SOARES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de pavimentação 

em paralelepípedo e drenagem nas Ruas Pedro Felizardo da Silva, Travessa São João e São João no 
Município de Capim – PB. LICITANTES HABILITADOS: B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA; HARG 
EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA; JGM ENGENHARIA E IN-
CORPORACAO LTDA; QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA; SAMPAIO CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, 
a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 13/05/2022, 
às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Avenida São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3622–1135. E-mail: cplcapimpb@gmail.com. 

Capim - PB, 04 de Maio de 2022
JOSINALDO ARNALDO SOARES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ 
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO TROVÃO DE MELO NO 

MUNICÍPIO DE CATURITÉ – PB. LICITANTES HABILITADOS: APN CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI; COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOE-S EIRELI; CONCRE-
NOR CONSTRUCOES DO NORDESTE EIRELI; CONSTRUTORA APODI EIRELI; ESTRUTURAL 
SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI; PRIIMEE.CONSTRUCOES E EM-
PREENDIMENTOS EIRELI; R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; RIBEIRO E ANJOS 
EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA; TORRES CONSTRUCOES LTDA. . LICITANTES 
INABILITADOS: CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, por não atender ao exigido 
nos itens 6.1.2.3, 6.1.3.4, 6.1.4.2.1.1, 6.1.4.2.1.3, 2, 3; GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
E SERVICOS LTDA, por não atender ao exigido nos itens 6.1.4.2.1.1, 6.1.4.2.1.2; IF LOCACOES 
DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI, por não atender ao exigido nos itens 6.1.3.3, 6.1.4.1, 
6.1.4.2, 1, 2, 3; JAILSON BATISTA DOS SANTOS, por não atender ao exigido nos itens 6.1.2.2, 
6.1.2.5, 6.1.4.2.1.1, 6.1.4.2.1.2, 6.1.4.2.1.3; RETA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, por 
não atender ao exigido no item 6.1.4.2; TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, por não 
atender ao exigido nos itens6.1.3.4, 6.1.4.2.1.2, 6.1.4.2.1.3, 6.1.4.3.1.2;. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 13/05/2022, às 10:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua João Queiroga, 18 - Centro - Caturité - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 33451073. E-mail: licitacaturite@gmail.com. 

Caturité - PB, 28 de Abril de 2022
HELDER FRANCISCO NUNES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro Oficial torna público a licitação 

na modalidade Pregão Eletrônico Nº 009/2022. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para 
prestar o fornecimento parcelado de combustíveis diversos com atendimento de abastecimento 
12h dentro da sede do município de Coremas-PB,  conforme termo de referência. Data prevista 
para realização da sessão eletrônica: Será no dia 17 de maio de 2022. Hora prevista para o início 
da sessão eletrônica: Será às 08:00 (oito horas). Local previsto para realização da sessão eletrô-
nica: www.portaldecompraspublicas.com.br. Tipo de julgamento: Menor preço por item. Fonte de 
recursos: Não vinculados de impostos - ASPS, Transferências do Estado referentes a convênios e 
instrumentos congêneres vinculados as secrtetarias. Dotação: Previstos no QDD/2022. Repartição/
setor interessado: Diversas Secretarias. Cópia do edital:http://www.coremas.pb.gov.br; http://www.
tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coremas-PB, 04 de maio de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro Oficial torna público a licitação na 

modalidade Pregão Eletrônico Nº 006/2022. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica com sede 
neste Município, para prestar o fornecimento parcelado de medicamentos de referência, genéricos e 
Similares para atender aos usuários do SUS com base de A a Z da ABC-Farma/Guia da Farmácia), 
conforme termo de referência. Data prevista para realização da sessão eletrônica: Será no dia 16 de 
maio de 2022. Hora prevista para o início da sessão eletrônica: Será às 08:00 (oito horas). Local previsto 
para realização da sessão eletrônica: www.portaldecompraspublicas.com.br. Tipo de julgamento: Menor 
percentual ofertado por item. Fonte de recursos: Não vinculados de impostos - ASPS, Transferências 
do Estado referentes a convênios e instrumentos congêneres vinculados as secrtetarias. Dotação: 
Previstos no QDD/2022. Repartição/setor interessado: diversas secretarias. Cópia do edital:http://
www.coremas.pb.gov.br; http://www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coremas-PB, 02 de maio de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022

A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro Oficial torna público a licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico Nº 007/2022. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica com sede 
neste Município, para prestar o fornecimento parcelado de medicamentos de referência, genéricos e 
Similares para atender aos usuários do SUS com base na tabela de preços máximos de medicamen-
tos por princípio ativo para compras públicas (TABELA DA CMED), conforme termo de referência. 
Data prevista para realização da sessão eletrônica: Será no dia 16 de maio de 2022. Hora prevista 
para o início da sessão eletrônica: Será às 14:30 (quatorze horas e trinta minutos). Local previsto 
para realização da sessão eletrônica: www.portaldecompraspublicas.com.br. Tipo de julgamento: 
Menor preço por item. Fonte de recursos: Não vinculados de impostos - ASPS, Transferências do 
Estado referentes a convênios e instrumentos congêneres vinculados as secrtetarias. Dotação: 
Previstos no QDD/2022. Repartição/setor interessado: diversas secretarias. Cópia do edital:http://
www.coremas.pb.gov.br; http://www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coremas-PB, 02 de maio de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022

A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro Oficial torna público a licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico Nº 008/2022. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para 
prestar o fornecimento parcelado de combustíveis diversos com atendimento de abastecimento 
24h dentro da sede do município de Coremas-PB, para atender a demanda da frota municipal e 
os que por força contratual tenha direito ao mesmo, conforme termo de referência. Data prevista 
para realização da sessão eletrônica: Será no dia 17 de maio de 2022. Hora prevista para o início 
da sessão eletrônica: Será às 08:00 (oito horas). Local previsto para realização da sessão eletrô-
nica: www.portaldecompraspublicas.com.br. Tipo de julgamento: Menor preço por item. Fonte de 
recursos: Não vinculados de impostos - ASPS, Transferências do Estado referentes a convênios e 
instrumentos congêneres vinculados as secrtetarias. Dotação: Previstos no QDD/2022. Repartição/
setor interessado: Diversas Secretarias. Cópia do edital:http://www.coremas.pb.gov.br; http://www.
tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coremas-PB, 02 de maio de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 5 de maio de 2022      25Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº DV034/2022
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Ratificar o processo da Dispensa de Licitação Por Valor Nº DV034/2022 (Processo Admi-
nistrativo Nº 041/2022), nos termos do Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, que objetiva: Prestar serviços em forma do Evento do Campeonato Taça Coremas 2022, 
que inicia no dia 01 de maio de 2022 até o dia 22 de junho de 2022 no município de Coremas-PB, 
conforme termo de referência, conforme termo de referência; com base nos elementos constantes 
da Exposição de Motivos correspondente, a qual sugere a contratação da pessoa jurídica: Josiane 
Cavalcante Santos da Silva-ME, CNPJ: 46.131.791/0001-90, Rua José Rodrigues Chaves, Nº 
632, Bairro: Conjunto José Feliciano, Cidade: Sapé-PB. Desta forma o valor total retificado será de 
R$ 15.502,00 (Quinze mil, quinhentos e dois reais) pelos sete meses. Publique-se e cumpra-se. 

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

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO Nº 048/2022

Dispensa de Licitação por outro motivos Nº 034/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. 
Contratado: Josiane Cavalcante Santos da Silva-ME, CNPJ: 46.131.791/0001-90. Objeto: Prestar 
serviços em forma do Evento do Campeonato Taça Coremas 2022, que inicia no dia 01 de maio de 
2022 até o dia 22 de junho de 2022 no município de Coremas-PB, conforme termo de referência. 
Valor total contratado: R$ 15.502,00 (Quinze mil, quinhentos e dois reais). Vigência para execução: 
31/12/2022. Vigência para pagamento: Até 31/12/2022. Fonte de recursos: Próprios do município. 
Dotação Orçamentária: QDD/2022. Partes Ass.: Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) e o 
Sr. Francisco Ubiratan Andrade Sousa (Pela contratada).

Coremas-PB, 29 de abril de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DA 1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022

A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro Oficial torna público para os 
interessados a 1ª retificação do edital do Pregão Eletrônico Nº 006/2022, onde tem como objeto 
a contratação de uma pessoa jurídica com sede neste Município, para prestar o fornecimento par-
celado de medicamentos de referência, genéricos e Similares para atender aos usuários do SUS 
com base de A a Z da ABC-Farma/Guia da Farmácia). Vejamos a seguir: ONDE SE LÊ: Critério de 
julgamento: Menor percentual ofertado por item, constante na folha 1; folha 3 item: 2.2; folha 21 
item: 1.2, LEIA-SE: Critério de julgamento: Maior percentual ofertado por item. Ainda ONDE SE LÊ: 
menor, na folha 8 item: 7.15; folha 9 item: 8.2 e folha 12 item: 9.15, LEIA-SE: maior. Assim sendo 
ficam retificadas todas as demais exigências do instrumento convocatório.

Coremas-PB, 04 de maio de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

AVISO DA 1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022

A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro Oficial torna público para os in-
teressados a 1ª retificação do edital do Pregão Eletrônico Nº 007/2022, onde tem como objeto a 
contratação de uma pessoa jurídica com sede neste Município, para prestar o fornecimento parcelado 
de medicamentos de referência, genéricos e Similares para atender aos usuários do SUS com base 
na tabela de preços máximos de medicamentos por princípio ativo para compras públicas (tabela 
da cmed). Vejamos a seguir: ONDE SE LÊ: Critério de julgamento: Menor percentual ofertado por 
item, constante na folha 1; folha 3 item: 2.2; folha 21 item: 1.2, LEIA-SE: Critério de julgamento: 
Maior percentual ofertado por item. Ainda ONDE SE LÊ: menor, na folha 8 item: 7.15; folha 9 item: 
8.2 e folha 12 item: 9.15, LEIA-SE: maior. Assim sendo ficam retificadas todas as demais exigências 
do instrumento convocatório.

Coremas-PB, 04 de maio de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO DE BOLSAS 
ESCOLARES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00029/2022. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e 
Outros do Município de Cuité de Mamanguape: 02.050 Secretaria Municipal de Educação 3390.36 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3390.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 3390.30 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00133/2022 
- 02.05.22 - GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA - R$ 40.920,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica do ramo pertinente, para execução dos serviços 

de construção de unidade escolar com 04 salas de aula – Distrito de Estacada. LICITANTE DE-
CLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: CATAO BONGIOVI COMERCIO 
E SERVICOS EIRELI - Valor: R$ 977.733,26. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Josefa Eugênia, 
S/N - Centro - Curral de Cima - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(83) 98708–0527. E-mail: getulio82@gmail.com. 

Curral de Cima - PB, 04 de Maio de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de forma 
parcelada de gêneros alimentícios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da rede de 
ensino municipal deste município. Abertura da sessão pública: 13:50 horas do dia 18 de maio de 
2022. Início da fase de lances: 14:00 horas do dia 18 de Maio de 2022. Referência: horário de Bra-
sília - 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: (83) 
98708–0527. E-mail: getulio82@gmail.com. Edital: https://www.curraldecima.pb.gov.br/portal-da-
-transparencia/l; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Curral de Cima - PB, 04 de Maio de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 10h00min do dia 17 de Maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 01 (uma) ambulância tipo: 
A – Simples Remoção tipo Furgoneta 0KM primeiro uso, destinada a Secretaria de Saúde deste 
município, conforme especificações do Termo de Referência. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 425/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98708–0527. E-mail: getulio82@gmail.com. 
Edital: https://www.curraldecima.pb.gov.br/portal-da-transparencia/l; www.tce.pb.gov.br. 

Curral de Cima - PB, 04 de Maio de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO
TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2022
A Prefeitura Municipal de Damião/PB, torna público para conhecimento dos interessados, que 

TORNA SEM EFEITO a publicação do aviso de licitação Pregão Presencial nº 0020/2022, publicado 
no Diário Oficial do Estado, dia 30.04.2022, pag.60 e no Jornal A União do dia 30.04.2022, pag 25.. 
Motivo: erro na publicação. 

Damião/PB, 02 de Maio  de 2022.
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 14:00 horas do dia 23 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para: Contratação de empresa do 
ramo de construção civil para executar a obra de Construção de escola com 4 (quatro) salas de aula 
no Município de Damião. Convênio Nº 0374/2021-SEECT/PMD. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: damiaoprefeitura@gmail.com

Damião - PB, 04 de Maio de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS nº 003/2022
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada nos serviços de obra reforma do Espaço 

Público para Shows no município de Desterro-PB-zona rural, conforme planilha orçamentaria   
anexo I e edital.

ABERTURA: 09:00 hs  do dia 24 de maio de 2022
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 

58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-feiras, das 8Hs:00min às 12hs:00min. 
site www.desterro.pb.gov.br e-mail prefeituradedesterrocpl@gmail.com ,www.tce.gov.pb.br..

Desterro – PB, 04 de maio de 2022 
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUES SOARES

Presidente da CPL/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2022
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.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 visando futuras e 
eventual aquisição parcelada de suplementos nutricionais (itens remanescentes do PE 00015/2022) 
a serem fornecidos em virtude de ordem judicial para atender pacientes deste município. Abertura 
da sessão pública: 15:00 horas do dia 17 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 15:01 horas 
do dia 17 de Maio de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Vicente Borges Gurjão, 158 - Centro - Gurjao - PB, às 10:00 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 DE MEDICAMENTOS. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto 
Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3386–1085. E-mail: cplgurjaopb@gmail.com. Edital: http://www.gurjao.pb.gov.br/; 
www.tce.pb.gov.br. 

Gurjao - PB, 04 de maio de 2022
DIÊGO GURJÃO RAMOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 00016/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00016/2022, para o dia 11 

de Maio de 2022 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Gov. Flavio Ribeiro, 
19 - Centro - Gurinhém - PB. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. 

Gurinhém - PB, 04 de Maio de 2022
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE DISTRATO

DE CONTRATO
A Prefeitura Municipal de Ibiara torna público para conhecimento dos interessados, que o contrato 

n° 00002/2021 (TOMADA DE PREÇOS 00005/2020), firmado com a empresa JMR CONSTRUÇÕES 
EIRELI, está encerrado desde 02.05.2022 decisão tomada em comum acordo.

Ibiara - PB, 02 de Maio de 2022
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Análise nos sistemas da Folha de Pagamento e Contabilidade do perído de Janeiro 
de 2017 à Dezembro de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00007/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Ibiara: 03.000 – 04.122.0004.2005; 04.000 – 
04.123.0004.2008, 4490.39. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e: CT Nº 00034/2022 - 04.05.22 - DANIELY DE 
SOUSA DANTAS LIRA - R$ 17.000,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2022, que objetiva: Aquisição de medicamentos 
da tabela ABCFarma para atender a população carente do município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 150.000,00.

Itapororoca - PB, 04 de Maio de 2022
RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA

Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00002/2022, que objetiva: Contratação do show artístico da Banda MATHEUS FERNANDES, 
para se apresentar em praça publica no dia 22/06/2022 por ocasião dos Festejos de SÃO JOÃO 
2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Y M LOCACOES E 
EVENTOS LTDA - R$ 120.000,00.

Itapororoca - PB, 04 de Maio de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 00021/2022
Torna público que fica adiado o referido Pregão Presencial, cujo estava marcado para, às 

08h30min do dia 05 de maio de 2022. A nova data bem como o novo edital após alterações será 
publicado na imprensa oficial, nos meios de divulgação anteriores, com objeto para: Contratação 
de empresa no ramo pertinente para perfuração de poços artesianos no município de Itapororoca/
PB, 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, 04 de maio de 2022
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE CONVOCAÇÃO 5º COLOCADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
A prefeitura Municipal de Itatuba-PB, através do Pregoeiro, torna público  que em face do  

não comparecimento e pelo descumprimento Legal da Empresa ALUYLSON PESSOA DOS 
SANTOS ME – CNPJ: 21.636.341./0001-28, NOTIFICADA PARA ASSINAR CONTRATO POR 
MEIO DA PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL  DO ESTADO DA PARAIBA EM 12 DE ABRIL 
DE 2022, PAGINA 24, E PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EM 12 DE ABRIL DE 2022, 
PAGINA 27, CONVOCA o licitante remanescente, na ordem de classificação, PLANETCAR 
LOCADORA DE VEICULOS LTDA – CNPJ: 17.651.770/0001-05, classificada em 5º lugar 
no certame  oriundo do Pregão Presencial nº 00008-2022, para querendo e nas mesmas 
condições propostas, assinar  contrato, cujo objeto: Execução dos serviços de transportes 
de estudantes universitários da  sede do Município para Campina Grande e vice e versa, 
conforme itinerário definido pelas Secretaria de Educação deste Município. Em conformidade 
com o ato convocatório, conforme art. 64, § 2º da Lei 8.666/93.  Desde já, solicitamos a mesma 
documentação de habilitação constante no Edital do referido processo no prazo de 02 (dois) 
dias úteis. Caso não aceite será convocado o terceiro classificado, até que seja efetivada a 
contratação, ou seja, decidida pela revogação da licitação. Informações: no horário das 08:00 
as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398-1020. E-mail: 
licitacao@itatuba.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 04 de Maio de 2022
JUSCELINO DA SILVA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Praça Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 08:30 horas do dia 18 de Maio de 2022, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de transporte escolar de alunos da zona rural para a sede do município 
de Jericó/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 02/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: 
www.jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Jericó - PB, 04 de Maio de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Praça Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, por meio do site www.por-
taldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: 
Contratação de empresa para a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de 
pneus, câmaras, coletes e realização dos serviços automotivos congêneres destinados à frota 
de veículos pertencentes ao Município de Juru – PB. Abertura da sessão pública: 10:00 horas 
do dia 17 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 10:10 horas do dia 17 de Maio de 2022. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complemen-
tar nº 123/06; Decreto Federal nº 5450/05; Decreto Federal nº 10024/19; Decreto Federal nº 
10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3484–1245. E-mail: licitacaojuru@hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Juru - PB, 05 de maio de 2022. 
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO

Nº 00022/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, através de sua Pregoeira Oficial, torna pública 

a todos os interessados que a licitação que conforme publicado no Diário Oficial do Estado, do dia 
30/04/2022, na pagina 48, Jornal a União, do dia 30/04/2022, na pagina 26, onde se lê: Dia 12 de 
Maio de 2022, as 09:00, leia – se: Dia 13 de Maio de 2022, as 09:00. 

Lagoa Seca - PB, 04 de Maio de 2022.
ANA PAULA DINIZ ALVES BARBOSA

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 00023/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, através de sua Pregoeira Oficial, torna pública 
a todos os interessados que a licitação que conforme publicado no Diário Oficial do Estado, do dia 
30/04/2022, na pagina 48, Jornal a União, do dia 30/04/2022, na pagina 26, onde se lê: Dia 12 de 
Maio de 2022, as 14:00, leia – se: Dia 16 de Maio de 2022, as 09:00. 

Lagoa Seca - PB, 04 de Maio de 2022.
ANA PAULA DINIZ ALVES BARBOSA

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISOS DE ANULAÇÃO

TORNA SEM EFEITO
A Prefeitura Municipal de Lagoa Seca - PB, através da Secretaria Municipal de Administração, 

torna público para conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem efeito a Publicação dos 
Extratos de Ratificação e de Contrato Administrativo nº 00052/2022-PMLS. Data da Publicação: 
Diário Oficial do Estado da Paraíba no dia 03 de Março de 2022, pagina 29 e no Jornal a União do 
dia 03 de Março de 2022, pagina 25. Lagoa Seca-PB, 29 de Abril de 2022.

MARIA DALVA LUCENA DE LIMA
Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00029/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR 
DE DIVERSOS VEICULOS DA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GE-
RAIS - R$ 17.487,37.

Lagoa Seca - PB, 02 de Maio de 2022
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00017/2022
Aos 03 dias do mês de Maio de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, Estado da Paraíba, localizada na Rua Cícero Faustino da 
Silva - Centro - Lagoa Seca - PB, nos termos da 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 Federal nº 10.024, 
de 20 de Setembro de 2019; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto 
Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 
2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00017/2022 
que objetiva o registro de preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB; resolve registrar o 
preço nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de 
Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - CNPJ nº 08.997.611/0001-68 - M. M. C. 
B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI, CNPJ: 20.226.553/0001-74 Item(s): 14. Valor: R$ 17.250,00 
- SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI, CNPJ: 03.995.452/0001-49. 
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22. Valor: 
R$ 215.828,90. - STORE DO BRASIL EIRELI, CNPJ: 13.990.290/0001-00. Item(s): 16. Valor: 
R$ 20.749,50. Total: R$ 253.828,40

Lagoa Seca - PB, 03 de Maio de 2022
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00017/2022, que objetiva: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS 
DE PETROLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA 
SECA – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: M. M. C. B. SER-
VICOS DE OFICINA EIRELI - R$ 17.250,00; SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES 
EIRELI - R$ 215.828,90; STORE DO BRASIL EIRELI - R$ 20.749,50.

Lagoa Seca - PB, 03 de Maio de 2022
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LUBRIFI-
CANTES E DERIVADOS DE PETROLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00017/2022. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022: RECURSOS PRÓPRIOS/ FEDERAIS VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: 
CT Nº 00143/2022 - 04.05.22 - SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI - R$ 
215.828,90; CT Nº 00144/2022 - 04.05.22 - STORE DO BRASIL EIRELI - R$ 20.749,50; CT Nº 
00145/2022 - 04.05.22 - M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - R$ 17.250,00. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para Construção de Creche com capa-

cidade para 50 (cinquenta) crianças – TIPO B, no município de Logradouro, conforme Termo de 
Convênio n.º 488/2021, celebrado com o Governo do Estado da Paraíba.

LICITANTES HABILITADOS:
- CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI;
- COEN – CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA;
- F A CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA;
(Apresentou a certidão municipal vencida, por se tratar de ME goza de tratamento diferenciado)
- GR CONSTRUTORA EIRELI;
- J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI;
- JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA;
- LA ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI;
- PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI;
- QUALITY CONSTRUCOES LTDA;
(Apresentou as certidões das fazendas estadual e municipal vencidas, por se tratar de ME goza 

de tratamento diferenciado)
- R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI;
- SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.
LICITANTE INABILITADO:
- DIAS ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI.
(Motivo: Desatendimento ao subitem 8.2.13 do edital, não apresentando o registro da pessoa 

jurídica e apresentou o registro pessoa física vencida, bem como não atendeu as exigências dos 
subitens 6.8.3 e 6.8.4 do edital)

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
16/05/2022, às 09h00min, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Av. Francisco Gomes, 06 - Centro - Logra-
douro - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33701327. E-mail: 
licitacaologradouro@gmail.com. 

Logradouro - PB, 04 de Maio de 2022
JOSÉ ADRIANO DE LIMA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.125/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022

OBJETIVO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de carro de som 
para propaganda, gravação de vinhetas, locução, serviços de xerox e encadernação para atender 
as demandas da prefeitura municipal de Malta-PB, conforme especificações constantes no Termo 
de Referência Anexo I.

ABERTURA: 18 de maio de 2022 às 08:30 horas do dia, na sala da CPL, que está funcionando 
provisoriamente no (Prédio da antiga Câmara Municipal) localizado a Rua Avelino Marques de 
Sousa nº 45, centro.

INFORMAÇÕES: no mesmo endereço, de 07hs:00min as 12hs:00min, no e-mail: cplmalta19@
gmail.com e sites do http://malta.pb.gov.br e http://www.tce.pb.gov.br.

MALTA - PB, 02 de maio de 2022
Ricardo de Sousa Nascimento

Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2022, que objetiva: Con-
tratação de uma empresa especializada em construção civil, para reforma e ampliação do Ginásio 
Coapão, localizado no Centro de Marcação; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: RETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - R$ 158.950,50.

Marcação - PB, 08 de Abril de 2022
ELISELMA SILVA DE OLIVEIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2022, que objetiva: Contrata-
ção de uma empresa especializada em construção civil, para reforma da Escola Municipal Raimunda 
Soares de Lima, localizado no Centro de Marcação; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI - R$ 89.112,80.

Marcação - PB, 08 de Abril de 2022
ELISELMA SILVA DE OLIVEIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para reforma da Escola 
Municipal Raimunda Soares de Lima, localizado no Centro de Marcação. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos da Secretaria de Estado da Educação 
e da Ciência e Tecnologia conforme Termo de Convênio N°. 377/2021 e Próprios do Município de 
Marcação: 07.00 – Secretaria Municipal de Educação; 12.361.2003.1010 – Construir, ampliar e/
ou equipar Unidades Escolares; 4.4.90.51.01 – Obras e Instalações.. VIGÊNCIA: até 12/04/2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Marcação e: CT Nº 00063/2022 - 12.04.22 - 
CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI - R$ 89.112,80.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para reforma 
e ampliação do Ginásio Coapão, localizado no Centro de Marcação. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos da Secretaria de Estado da Educação 
e da Ciência e Tecnologia conforme o Termo de Convênio: 568/2021 e Próprios do Município de 
Marcação: 07.00 Secretaria Municipal de Educação; 12.812.2003.1013 – Construir e/ou ampliar 
quadras poliesportivas Escolar; 4.4.90.51.01 – Obras e instalações.. VIGÊNCIA: até 12/04/2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Marcação e: CT Nº 00062/2022 - 12.04.22 - 
RETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - R$ 158.950,50.

CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS 
EXTRATO DE CONTRATO – IN 00001/2022

OBJETO: Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços advocatícios. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2022. DOTAÇÃO: 01.010 Câ-
mara Municipal de Vereadores - 01 031 0002 2001 Manutenção das Atividades Legislativas, no 
elementodedespesa 33.90.39.00 –Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 
31/12/2022. PARTES CONTRATANTE: Câmara Municipal de Matinhas neste ato representado pelo 
Presidente da Câmara Municipal, o Sr. JOSENILDO BERNADO DA SILVAe: CT Nº 00101/2022 
- 08.04.22 - RODRIGO MAIA ADVOCACIA–CNPJ: 13.033.051/0001-61- R$ 27.000,00. Matinhas 
– PB, 08 de Abril de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: RODRIGO MAIA ADVOCACIA–CNPJ: 13.033.051/0001-61 - R$ 27.000,00. 

Matinhas - PB, 08 de Abrilde 2022
JOSENILDO BERNADO DA SILVA

Presidente da CMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISO DE PENALIDADE 

Interessada: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI 
Ilmo. Representante Legal da Empresa
J a L Silva Comercio Varejista de Pneumaticos Eireli 
CNPJ 34.277.779/0001-09
PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL Nº 001/2021: Pregão Eletrônico nº 00016/2021. 

OBJETO: Aquisição parcelada de pneus, câmaras de ar, coletes e baterias para diversos veículos 
da frota municipal. Contrato Administrativo nº 094/2021.-CPL. AVISO: Declaração de Inidoneidade 
- Período de 02 (DOIS) Anos.  Fundamentação Legal: Contrato nº 0094/2021-CPL, decorrente do 
Pregão Eletrônico nº 0016/2021 (item 22.0), cumulado com o Art. 87 da Lei nº 8.666/1993. O processo 
poderá ser solicitado através do e-mail: administracao@passagem.pb.gov.br. INFORMAÇÕES: na 
sede da CPL, Rua Raimundo Silva, 302 - Centro - Sala da Comissão de Licitações - Passagem - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 34783001.

Passagem - PB, 04 de Maio de 2022
JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA

Prefeito

PPREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 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 de pneus e câmaras. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33841247. 
E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 03 de Maio de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00020/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO; ADJUDICO 
o seu objeto a: CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOM 
- R$ 43.520,00; GB COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP - R$ 213.988,34.

Remígio - PB, 02 de Maio de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00020/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO; HO-
MOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CARNEIRO DO NASCIMENTO 
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOM - R$ 43.520,00; GB COMERCIO E SERVICOS 
LTDA – EPP - R$ 213.988,34.

Remígio - PB, 03 de Maio de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 5 de maio de 2022 Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

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

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00021/2022, que objetiva: PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTEN-
CENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO; ADJUDICO o seu objeto a: GB COMERCIO E 
SERVICOS LTDA – EPP - R$ 954.456,10.

Remígio - PB, 02 de Maio de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
 HOMOLOGAÇÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00021/2022, que objetiva: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES 
A FROTA DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: GB COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP - R$ 954.456,10.

Remígio - PB, 03 de Maio de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE IMPRESSÃO PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00021/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.010 SECRETARIA DE GESTÃO 02 
010 04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO 02.020 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02 020 04 122 2002 2003 MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03.030 PROCURADORIA GERAL DO MUNI-
CÍPIO 03 030 04 122 2002 2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
02.040 SECRETARIA DE SAÚDE 02 040 10 301 2002 2005 MANUTENÇÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 02 040 10 301 2002 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRE-
TARIA DE SAÚDE 02.050 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02 050 12 361 1001 2008 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 02 050 12 361 1001 2010 MANUTENÇÃO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB – 40% 02 050 12 361 1001 2012 PROGRAMA DINHEIRO 
DIRETO NA ESCOLA – PDDE 02 050 12 361 1001 2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
ENSINO INFANTIL 02 050 12 361 1001 2015 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS 02 050 12 361 1001 2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFAN-
TIL–40% 02.060 SECRETARIA DE TRÂNSITO 02 060 26 122 2002 2023 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRÂNSITO 02.070 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 02 070 08 122 2002 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02 070 08 243 2002 2025 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS 
MUNICIPAIS 02 070 08 243 2002 2026 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.080 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 02 080 15 122 2002 2028 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 02.090 SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02 090 20 122 2002 2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVI-
DADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.110 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 02 110 10 301 1002 2035 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 02 
110 10 305 1002 2037 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA, VIGILÂNCIA EM SAÚDE) 02 110 10 302 1002 2038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE 
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 02 110 10 302 
1002 2059 PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS–COVID–19 
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02 120 13 
122 2002 2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.130 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 02 130 27 122 
2002 2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER02 02.140 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02 104 08 244 1003 2045 CONFICIAMENTO 
ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS DO SUAS OFERTADOS OU REFEREN-
CIADOS AO CRAS E BENEFICIOS EVENTUAIS 02 140 08 244 1003 2046 MANUTENÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02 140 08 244 1003 2047 PRIMEIRA INFÂNCIA 
NO SUAS/CRIANÇA FELIZ 02 140 08 244 1003 2049 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/
IGD SUAS 02 140 08 244 1003 2051 SERVIÇO DE PROTENÇÃO SOCIAL BÁSICA 02 140 08 
244 1003 2053 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF 
02 140 08 244 1003 2054 CONFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMS E PROJETOS 
DO SUAS 02 140 08 244 1003 2056 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, 
BENEFÍCIOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS DO FNAS 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PJ FONTE DE RECURSOS: 1001 RECURSOS ORDINÁRIOS 1111 RECEITAS DE 
IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO 1120 TRANSFERENCIAS 
DO SALÁRIO–EDUCAÇÃO 1124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 
1113 TRANSFERENCIAS FUNDEB 40% 1121 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 
REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) 1211 RECEITAS DE 
IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS – SAUDE 1214 TRANSFERENCIAS FUNDO 
A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE 
CUSTEIO 1311 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊN-
CIA SOCIAL – FNAS. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 
00116/2022 - 05.04.22 até 31.12.22 - JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS 
EIRELI - R$ 1.507.477,28.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA FROTA DE VEICU-
LOS DO MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00020/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.010 Secretaria de Gestão 04 122 2002 2002 
Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão 04 122 2002 2003 Manutenção das ativida-
des da Secretaria Executiva de Comunicação 04 122 2002 2004 Manutenção das Atividades da 
Secretaria Executiva de Gabinete 02.040 Secretaria de Saúde 10 301 2002 2009 Manutenção das 
atividades da Secretaria de Saúde 02.050 Secretaria de Educação 12 361 1001 2010 Manutenção 
das atividades do Ensino Fundamental 12 361 1001 2012 Manutenção do Ensino Fundamental 
– Fundeb – 30% 12 361 1001 2014 Manutenção das Atividades do Transporte Escolar 12 365 
1001 2015 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 12 361 1001 2016 Manutenção da 
Educação de Jovens e Adultos 02.060 Secretaria de Trânsito 26 122 2002 2024 Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Trânsito 02.070 Secretaria de Desenvolvimento Social 08 122 
1003 2025 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social 08 243 1003 
2026 Manutenção do Conselho Tutelar 08 244 1003 2027 Manutenção dos Conselhos Vinculados 
02.080 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 15 122 2002 2028 Manutenção das atividades da 
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 02.090 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 20 122 
2002 2029 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 02.110 Fundo 
Municipal de Saúde 10 301 1002 2035 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde– Atenção Primária 10 305 1002 2036 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde– Vigilância em Saúde 10 302 1002 2037 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços 
Públicos de Saúde–Atenção Especializada (MAC) 10 302 1002 2039 Manutenção das Ações de 
Enfrentamento ao Coronavirus – COVID–19 02.130 Secretaria de Esporte e Lazer 27 122 1005 
2043 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer 02.140 Fundo Municipal de 
Assistência Social 08 244 1003 2045 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 
08 244 1003 2050 Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família e do Cadastro 
Único–IGDBF 3390.30 99 Material de Consumo Fonte de recursos 15001000 Recursos Livres 
(Ordinário) 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde 15001001 Recursos não 
Vinculados de Impostos – MDE 15500000 Transferência do Salário– Educação 15690000 Outras 
Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências 
15401030 Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos – 30% 17010000 
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 16000000 
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 16600000 
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio 
e: CT Nº 00158/2022 - 02.05.22 - CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA 
VEICULOS AUTOM - R$ 43.520,00; CT Nº 00159/2022 - 02.05.22 - GB COMERCIO E SERVICOS 
LTDA - EPP - R$ 213.988,34.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LE-
GAL: Pregão Eletrônico nº 00021/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 
02.010 Secretaria de Gestão 04 122 2002 2002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Ges-
tão 02.020 Secretaria de Administração e Finanças 04 122 2002 2005 Manutenção da Secretaria 
de Administração e Finanças 02.040 Secretaria de Saúde 10 301 2002 2009 Manutenção das 
atividades da Secretaria de Saúde 02.050 Secretaria de Educação 12 361 1001 2010 Manutenção 
das atividades do Ensino Fundamental 12 361 1001 2012 Manutenção do Ensino Fundamental – 
Fundeb – 30% 12 365 1001 2015 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 12 361 1001 2016 
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos 12 365 1001 2019 Manutenção das Atividades 
da Educação Infantil– 30% 12 361 1001 2022 Manutenção do Ensino Básico – Complementação 
FUNDEB–VAAF e VAAT 12 365 1001 2023 Manutenção do Ensino Infantil– Complementação 
FUNDEB–VAAF e VAAT 02.060 Secretaria de Trânsito 26 122 2002 2024 Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Trânsito 02.070 Secretaria de Desenvolvimento Social 08 122 1003 
2025 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social 08 243 1003 2026 
Manutenção do Conselho Tutelar 02.080 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 15 122 2002 
2028 Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 02.090 Secretaria 
de Agricultura e Meio Ambiente 20 122 2002 2029 Manutenção das Atividades da Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente 02.110 Fundo Municipal de Saúde 10 301 1002 2035 Manutenção do 
Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde– Atenção Primária 10 305 1002 2036 Manuten-
ção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde– Vigilância em Saúde 10 302 1002 2037 
Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde–Atenção Especializada (MAC) 
10 302 1002 2039 Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavirus – COVID–19 02.130 
Secretaria de Esporte e Lazer 27 122 1005 2043 Manutenção das Atividades da Secretaria de 
Esporte e Lazer 02.140 Fundo Municipal de Assistência Social 08 244 1003 2045 Manutenção do 
Fundo Municipal de Assistência Social 08 243 1003 2046 Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA 
FELIZ 08 244 1003 2048 Serviço de Proteção Social Básica 08 244 1003 2050 Manutenção 
e Gerenciamento do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único–IGDBF 08 244 1003 2051 
Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS 3390.30 99 Material de 
Consumo 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de Recursos 15001000 
Recursos Livres (Ordinário) 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos – MDE 15001002 
Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde 15500000 Transferência do Salário– Educação 
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários 
de transferências 15401030 Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impos-
tos – 30% 15411070 Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF – 70% 
15421030 Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT – 30% 16000000 
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco 
de Manutenção 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – 
FNAS. VIGÊNCIA: até 02/05/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio 
e: CT Nº 00160/2022 - 02.05.22 - GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - R$ 954.456,10.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Maio de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
em construção civil, para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e Drenagem 
das Ruas: Carreira e Jaqueira na Vila Regina, localizadas na Zona Urbana do município de Rio 
Tinto–PB, conforme contrato de repasse n° 1075429–51/2021, 1075433–32/2021,1075434–58/2021, 
e 1075435–85/2021 – MDR/CAIXA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. Edital: www.riotinto.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 04 de Maio de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 13:00 horas do dia 20 de Maio de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
em construção civil, para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em Ruas 
da Comunidade de Piabuçú , localizadas na Zona Rural do município de Rio Tinto–PB, conforme 
contrato de repasse n° 1077438–68/2021 – MDR/CAIXA. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. Edital: 
www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 04 de Maio de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2022, que objetiva: Aquisição parcelada 
de materiais médicos e hospitalares diversos, destinado a Secretaria de Saúde deste município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ATACAMED COMERCIO DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 4.723,20; CIRUFARMA COMERCIAL 
LTDA - R$ 4.696,80; CRM COMERCIAL LTDA - R$ 42.000,60; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 381.160,84; FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMA-
CEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 420.738,82; MEDIAL SAUDE DISTRIBUI-
DORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - R$ 2.140,56; MODERNA HOSPITALAR 
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - R$ 84,00; PHOSPODONT 
LTDA - R$ 7.801,80; SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 
LTDA - R$ 7.941,60; TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 
EIRELI - R$ 3.989,40.

Rio Tinto - PB, 04 de Maio de 2022
MAGNA CELI FERNANDES GERBASI

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00022/2022. OBJETO: Aquisição parcelada de materiais 

médicos e hospitalares diversos, destinado a Secretaria de Saúde deste município. NOTIFICAÇÃO: 
Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados 
da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a 
assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ 09.260.831/0001-77. CIRUFARMA COMER-
CIAL LTDA - CNPJ 40.787.152/0001-09. CRM COMERCIAL LTDA - CNPJ 04.679.119/0001-93. 
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 26.156.923/0001-20. FAR-
MAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES 
LTDA - CNPJ 08.160.290/0001-42. MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS 
HOSPITALAR LTDA - CNPJ 23.993.232/0001-93. MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE 
MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - CNPJ 38.827.087/0001-48. PHOSPODONT 
LTDA - CNPJ 04.451.626/0001-75. SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES LTDA - CNPJ 05.675.713/0001-79. TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, 
APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ 24.237.168/0001-83. INFORMAÇÕES: na 
sede da CPL, Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis.

Rio Tinto - PB, 04 de Maio de 2022
MAGNA CELI FERNANDES GERBASI

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2022
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais elétricos diversos, para melhor atender as secre-

tarias deste município. O Pregoeiro oficial convoca o comparecimento das seguintes empresas: 
CENTER LUZ SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI; ELETRICA LUZ 
COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA; GUSTAVO XAVIER GARCEZ; LUMIART CO-
MERCIO E SERVICOS LTDA; LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO 
E TELEFONIA LTDA; MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA; WIKE 
MATERIAL ELETRICO E DECORACAO LTDA, para a fase de lances verbais, que será realizado 
no dia 06 de maio de 2022 às 11:00 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Tinto - PB. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 993335316.

Rio Tinto - PB, 04 de maio de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA DE SANTA INÊS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento, parcelado, de medi-

camentos para atender as necessidades da secretaria de Saúde do município de Santa Inês/
PB. O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO, no uso das atribuições que lhe foram conferi-
das,  R E S O L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 
00006/2022, que objetiva: Contratação de empresa especializada para fornecimento, parcelado, 
de medicamentos para atender as necessidades da secretaria de Saúde do município de Santa 
Inês/PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: DROGAFONTE 
LTDA - CNPJ nº 08.778.201/0001-26 – Valor R$ 21.915,00; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 26.156.923/0001-20 – Valor R$ 3.385,00; FARMAGUEDES 
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ 
nº 08.160.290/0001-42 – Valor R$ 4.834,00; GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº 42.092.374/0001-24 - Valor R$ 4.680,00; J. J. DISTRIBUI-
DORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº 07.187.827/0001-03 - Valor R$ 
105.560,00; NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS 
LTDA - CNPJ nº 15.218.561/0001-39 - Valor R$ 60.466,00; PROLINE MATERIAL HOSPITALAR 
EIRELI - CNPJ nº 32.708.161/0001-20 - Valor R$ 17.070,00; STOCK MED PRODUTOS MÉDI-
CO- HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº 06.106.005/0001-80 - Valor R$ 3.010,00; ULTRAMEGA 
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CNPJ nº 21.596.736/0001-44 - Valor R$ 111.516,50; 
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA - CNPJ 
nº 41.347.974/0001-23 - Valor R$ 1.300,00.

Santa Inês - PB, 11 de abril de 2022. 
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, no uso de suas atribuições legais,  R E S O 
L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00006/2022, que 
objetiva: Contratação de empresa especializada para fornecimento, parcelado, de medicamentos 
para atender as necessidades da secretaria de Saúde do município de Santa Inês/PB; com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) 
vencedor(es): DROGAFONTE LTDA - CNPJ nº 08.778.201/0001-26 – Valor R$ 21.915,00; EXPRESS 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 26.156.923/0001-20 – Valor R$ 3.385,00; 
FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALA-
RES LTDA - CNPJ nº 08.160.290/0001-42 – Valor R$ 4.834,00; GALLI E LIOTTO COMERCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº 42.092.374/0001-24 - Valor R$ 4.680,00; J. J. 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº 07.187.827/0001-03 - Valor 
R$ 105.560,00; NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS 
LTDA - CNPJ nº 15.218.561/0001-39 - Valor R$ 60.466,00; PROLINE MATERIAL HOSPITALAR 
EIRELI - CNPJ nº 32.708.161/0001-20 - Valor R$ 17.070,00; STOCK MED PRODUTOS MÉDI-
CO- HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº 06.106.005/0001-80 - Valor R$ 3.010,00; ULTRAMEGA 
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CNPJ nº 21.596.736/0001-44 - Valor R$ 111.516,50; 
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA - CNPJ nº 
41.347.974/0001-23 - Valor R$ 1.300,00.

Santa Inês - PB, 12 de abril de 2022.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento, parcelado, de medica-

mentos para atender as necessidades da secretaria de Saúde do município de Santa Inês/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00006/2022. DOTAÇÃO: 02.080 – SECRETARIA 
DE SAÚDE  - 02 090 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  - 10 301 1002 2040 BLOCO DE MA-
NUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA; 10 301 
1002 2041 CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA; 10 302 1002 2043 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA; 10 301 1002 2044 CUSTEIO DAS AÇÕES 
E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA GESTÃO DO SUS; 10 301 1002 2045 BLOCO DE 
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA – RE-
CURSOS PRÓPRIOS; 10 302 1002 2046 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA – RECURSOS PRÓPRIOS; 10 301 1002 
2047 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ-
RUS; ELEMENTO DE DESPESA:  3390 30 99 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 
31/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Inês e: CT Nº 90601/2022 
– 18.04.2022 - DROGAFONTE LTDA - CNPJ nº 08.778.201/0001-26 – Valor R$ 21.915,00; CT 
Nº 90602/2022 - 18.04.2022 - EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 
26.156.923/0001-20 – Valor R$ 3.385,00; CT Nº 90603/2022 - 18.04.2022 - FARMAGUEDES 
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ 
nº 08.160.290/0001-42 – Valor R$ 4.834,00; CT Nº 90604/2022 - 18.04.2022 - GALLI E LIOTTO 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº 42.092.374/0001-24 - Valor R$ 
4.680,00; CT Nº 90605/2022  - 18.04.2022 - J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA - CNPJ nº 07.187.827/0001-03 - Valor R$ 105.560,00; CT Nº 90606/2022 - 18.04.2022 
- NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - 
CNPJ nº 15.218.561/0001-39 - Valor R$ 60.466,00; CT Nº 90607/2022 - 18.04.2022 - PROLINE 
MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - CNPJ nº 32.708.161/0001-20 - Valor R$ 17.070,00; CT Nº 
90608/2022 - 18.04.2022 - STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA - CNPJ 
nº 06.106.005/0001-80 - Valor R$ 3.010,00; CT Nº 90609/2022 - 18.04.2022 - ULTRAMEGA 
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CNPJ nº 21.596.736/0001-44 - Valor R$ 111.516,50; CT 
Nº 90610/2022 - 18.04.2022 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
HOSPITALRES LTDA - CNPJ nº 41.347.974/0001-23 - Valor R$ 1.300,00.

Santa Inês - PB, 18 de Abril de 2022. 
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Santa Rita - PB, 04 de maio de 2022. 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO 

DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
 R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 042/2022, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE COLETES EM OXFORD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, os quais apontam como 
proponente vencedor:

- RAIANNA MORAES MARQUES 08292195440
CNPJ: 36.324.659/0001-40
Valor R$: 14.470,00
Publique-se e cumpra-se.

JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA CRUZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
N° 054/2022

O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 054/2022, cujo 
objeto é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL (CAPS) DE SANTA RITA/PB, para às 13h30m do dia 18 de Maio de 2022. Es-
clarecimentos: www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/
categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Santa Rita/PB, 04 de Maio de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 051/2022

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 20 de Maio de 2022, por meio do site www.
portaldecompras publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por 
item para: REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIO-
NADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1795. E-mail: pmsrpre gaoeletronico@gmail.
com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/edi tais; www.tce.pb. gov.br;  www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita - PB, 04 de Maio de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS 
DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São 
João do Tigre: 01.010 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO – 04 122 2002 2004 – MANUTENCAO 
DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL – 03.000 SECRETARIA DE EDUCACAO – 12 
361 2017 2014 – MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO–ENS.FUNDAMENTAL 
– 04.000 SECRETARIA DE SAUDE – 10 301 2006 2052 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE SAÚDE – 05.000 SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 122 2035 
2026 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 06.000 SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E ME – 20 122 2004 2031 – MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETA-
RIA DE AGRICULTURA E ME – 07.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 08 244 2014 
2053 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 09.000 
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 08 244 2014 2040 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 10.000 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE – 10 301 2006 2020 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 33.90.30 
– MATERIAL DE CONSUMO –. VIGÊNCIA: até 03/05/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefei-
tura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 02601/2022 - 03.05.22 - BRVO DISTRIBUIDORA 
EIRELI - R$ 45.300,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas/PB, torna público que está realizando licitação 

sob modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipamentos e material 
permanente destinado a Secretaria Municipal de Saúde de São José de Espinharas-PB, conforme a 
Proposta de aquisição de equipamento/ material permanente N°. da Proposta: 11418.606000/1210-
01. Data e horário do início da disputa: 09:30 horas do dia 18/05/2022. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal, 
das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - 
São José de Espinharas – PB.

São José de Espinharas - PB, 03 de maio de 2022
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00056/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por Item. Objeto: Contratação 
de empresa especializada para realização de serviços de consertos de equipamentos odontológicos 
para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São José de Piranhas-PB. Abertura das 
propostas: dia 17 de Maio de 2022 às 09h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através do endereço 
eletrônico www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 04 de Maio de 2022.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 91301/2022, 91302/2022, 91303/2022, 91304/2022, 91305/2022, 91306/2022 
E 91307/2022.

OBJETO: Aquisição de Material Odontológico para o município de São José de Espinharas/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00013/2022. 
DOTAÇÃO: : UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 

3006 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE; 10 302 3006 
2015 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC; 10 303 
3006 2018 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA; 10 303 3006 2019 
ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS; 10 301 
3006 2022 COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA; 
10 301 3006 2080 OUTROS PROGRAMS DO SUS; ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 00 
214 MATERIAL DE CONSUMO.

 VIGÊNCIA: até 31/12/2022.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas e APO-

GEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN, CNPJ nº 
02.911.193/0001-68, VALOR R$ 6.605,36. DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES, CNPJ 
nº 26.240.632/0001-16, VALOR R$ 4.285,34. FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 08.160.290/0001-42, VALOR 
R$ 8.492,11. FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS, 
CNPJ nº 26.043.097/0001-03, VALOR R$ 4.109,00. ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME, CNPJ nº 09.478.023/0001-80, VALOR R$ 7.598,61. SAUDE 
DOCTOR COMERCIO LTDA, CNPJ nº 11.511.020/0001-43, VALOR R$ 1.385,78. SUFRAMED 
COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 03.246.587/0001-01, VALOR 
R$ 1.452,00

São José de Espinharas/PB, 26 de abril de 2022. 
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO
 OBJETO: Aquisição de pneus e acessórios para veículos das diversas secretarias e fundos 

municipais do município de São José de Espinharas/PB FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Ele-
trônico nº 00010/2022. DOTAÇÃO:UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 - GABINETE DO PRE-
FEITO - 04 122 3002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO; 
02.030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - 04 122 3002 2005 
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS; 02.051 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 3006 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE SAÚDE - 10 301 3006 2008 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO 
- 10 301 3006 2012 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - 10 
301 3006 2013 PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - 10 301 3006 2080 
OUTROS PROGRAMAS DO SUS; 10 302 3006 2081 ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS 
- SAMU 192; 02.060 SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS 
HÍDRICOS - 04 122 3002 2029 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIEN-
TE E REC. HÍDRICOS; 02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO - 12 
368 3012 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 12 368 
3012 2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO; 12 368 3012 2042 
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE - 12 365 3012 2043 MANUTENÇÃO 
DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO - 12 368 3012 2044 COFINANCIA-
MENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - 12 365 3012 2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DE EDUCAÇÃO INFANTI; 12 361 3012 2047 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30% - (OUTRAS 
DESPESAS) ENSINO FUNDAMENTAL; 02.090 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08 
244 3015 2055 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 14 244 3015 
2068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR; 02.091 FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08 244 3015 2058 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - 
CRIANÇA FELIZ - 08 244 3015 2060 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/
PSB/SCFV - 08 244 3015 2061 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS - 08 
244 3015 2062 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGB 
PBF - 08 244 3015 2064 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS; 02.100 
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - 15 122 3002 2070 
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS INFRAESTRURA E SERV. URBANOS. ELEMENTO 
DE DESPESA: 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 31/12/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas e RONALDO BARBOSA 
DE AGUIAR DA SILVA – CONTRATO Nº 91001/2022 – VALOR R$ 355.708,00; TACIANO TONI 
SERAFIM TEIXEIRA – ME – CONTRATO Nº 91002/2022 – VALOR R$ 3003,76. 

São José de Espinharas - PB, 08 de Abril de 2022. 
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

 Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação da banda “LUAN E FORRÓ ESTILIZADO”, para apresentação de show 

musical no tradicional São João no município de São José de Espinharas/PB, a Banda se apresentará 
no São João fora de época no dia 04 de junho de 2022. 

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2022. 
DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA,ESPORTES E TURISMO - 13 392 3002 2053 PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIO-
NAIS E EVENTOS CULTURAIS - ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: 4 (quatro) meses. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas e: CONTRATO Nº 

30601/2022 - LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - R$ 70.000,00.
São José de Espinharas - PB, 12 de Abril de 2022.

ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação da banda “RAFAEL DONO”, para apresentação de show musical no 

tradicional São João no município de São José de Espinharas/PB, a Banda se apresentará no São 
João fora de época no dia 04 de junho de 2022. 

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2022. 
DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA,ESPORTES E TURISMO - 13 392 3002 2053 PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIO-
NAIS E EVENTOS CULTURAIS - ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: 4 (quatro) meses. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas e: CONTRATO Nº 

30701/2022 - RANIERI NOBREGA FERREIRA - R$ 15.000,00.
São José de Espinharas - PB, 12 de Abril de 2022.

ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação da banda “FORRÓ DO PRECATEADO E GUSTAVINHO SANFONEIRO”, 

para apresentação de show musical no tradicional São João no município de São José de Espinharas/
PB, a Banda se apresentará no São João fora de época no dia 03 de junho de 2022. 

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2022. 
DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA,ESPORTES E TURISMO - 13 392 3002 2053 PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIO-
NAIS E EVENTOS CULTURAIS - ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: 4 (quatro) meses. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas e: CONTRATO Nº 

30801/2022 - RANIERI NOBREGA FERREIRA - R$ 8.000,00.
São José de Espinharas - PB, 12 de Abril de 2022.

ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 81/2022
Objetivo: contratação de empresa especializada para execução dos serviços de obra para 

pavimentação e Drenagem nos Bairros João Cavaco, Sanhauá, Mocó I e II  e no sitio bodegas do 
município de são jose da lagoa tapada , conforme termo de referência Anexo I do edital 

Reunião as 08hs:30min do dia 20 de maio de 2022.
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço sala da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, 

Nº 54 - Centro
- São José da Lagoa Tapada - PB. De segunda a sexta de 07:30 as 11:30 hs, site do http: http://

saojoselt.
pb.gov.br/acessoainformacao/licitacoes,http://www.tce.pb.gov.br,Email.licitacao@saojoselt.

pb.gov.br
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, 04  DE MAIO DE 2022

JOAO JUCELIO SILVA DO VALE
Presidente da CPL/PMSJL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, por meio do site https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Prestação de 
serviços médicos na especialidade de ultrassonografia em unidades de saúde do município. 
Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 19 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 
10:01 horas do dia 19 de Maio de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previs-
tos 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 2.721/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; https://
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sapé - PB, 11 de Abril de 2022
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 5 de maio de 2022     27Publicidades
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, por meio do site https://www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Eventual Aquisição de 
01 veículo de transporte sanitário com acessibilidade – 1 cadeirante, destinado as atividades da 
Secretaria de Saúde. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 23 de Maio de 2022. Início da 
fase de lances: 10:01 horas do dia 23 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. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.
sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sapé - PB, 08 de Abril de 2022
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022 

Objetivo: Fornecimento diário de alimentos tipo massa e derivados (pães, bolos e salgado), 
para atender as necessidades das secretarias do município de Serra Grande – PB, conforme 
especificações no edital.

Data da sessão: 17 de maio de 2022, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do 
município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio 
da Prefeitura Municipal. Informações no site www.tce.pb.gov.br, https://serragrande.pb.gov.br/licita-
caolista.php e e-mail: cplserragrande@gmail.com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 04 de maio de 2022.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.121/2022

 TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
Objetivo: Contratação dos Serviços de obras Especializadas para pavimentação asfáltica no 

centro do município de vista serrana, conforme termo de referência Anexo I do edital. lei 8666/93.e 
contrato de repasse número 1075985-42/2021siconv 911525

Reunião:19 DE MAIO  DE 2022, AS 08HS:30MIN. 
Informações:  na Sala de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal de 

Vista Serrana/PB, localizada a Rua Joao Francisco Filho, nº,236 – Centro, Vista Serrana - Estado Da 
Paraíba. das 07hs:00min às 12hs:00min, E-mail vistaserranacpl@gmail.com - site www.tce.gov.pb.br.

Vista Serrana - PB,29 de abril de 2022
Tamires Pinheiro Xavier

Presidente da Comissão/CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.122/2022

 TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022
Objetivo: Contratação dos Serviços de obras Especializadas para Pavimentação em Paralelepípe-

do e Drenagem na Comunidade Acari I, localizada no Município de Vista Serrana - PB, conforme termo 
de referência Anexo I do edital. lei 8666/93.e Contrato de Repasse nº 1077199-83/2021 (914998) 

Reunião:19 DE MAIO  DE 2022, AS 10HS:30MIN. 
Informações:  na Sala de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal de 

Vista Serrana/PB, localizada a Rua Joao Francisco Filho, nº,236 – Centro, Vista Serrana - Estado Da 
Paraíba. das 07hs:00min às 12hs:00min, E-mail vistaserranacpl@gmail.com - site www.tce.gov.pb.br.

Vista Serrana - PB,29 de abril de 2022
Tamires Pinheiro Xavier

Presidente da Comissão/CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.123/2022

 TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022
Objetivo: Contratação dos Serviços de obras Especializadas para CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO 

POLIESPORTIVO LOCALIZADO NO ACARI I MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA – PB, conforme 
termo de referência Anexo I do edital. lei 8666/93.

Reunião:26  DE MAIO DE 2022, as 08hs:30min. 
Informações:  na Sala de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal de 

Vista Serrana/PB, localizada a Rua Joao Francisco Filho, nº,236 – Centro, Vista Serrana - Estado Da 
Paraíba. das 07hs:00min às 12hs:00min, E-mail vistaserranacpl@gmail.com - site www.tce.gov.pb.br.

Vista Serrana - PB, 29 de abril de 2022
Tamires Pinheiro Xavier

Presidente da Comissão/CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.124/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022
Objetivo: Contratação dos Serviços de obras Especializadas para Pavimentação em Paralele-

pípedo e Drenagem nas Comunidades Acari I e II, localizadas no Município de Vista Serrana - PB, 
conforme termo de referência Anexo I do edital Contrato de repasse nº 1073589-23/2020 (906849), 
conforme termo de referência Anexo I do edital. lei 8666/93.

Reunião:26  DE MAIO DE 2022, as 10hs:30min. 
Informações:  na Sala de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal de 

Vista Serrana/PB, localizada a Rua Joao Francisco Filho, nº,236 – Centro, Vista Serrana - Estado Da 
Paraíba. das 07hs:00min às 12hs:00min, E-mail vistaserranacpl@gmail.com - site www.tce.gov.pb.br.

Vista Serrana - PB, 29 de abril de 2022
Tamires Pinheiro Xavier

Presidente da Comissão/CPL

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 aten-
ção 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

EXTRATO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP – CNPJ/CPF Nº09.111.618/0001-

01 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, EMITIU 
A LICENÇA PRÉVIA Nº 2592/2021 em João Pessoa, 29 de dezembro de 2021 – Prazo: 365 dias. 
Para a atividade de: Conjunto Habitacional popular, com 16 unidades habitacionais, com sistema 
de esgotamento sanitário interligado a rede da DAESA, Município: Sousa– UF: PB. Processo 
Sudema: 2021-005318/TEC/LP-3478

Emilia Correia Lima
Diretora Presidente

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022
Registro CGE Nº 22-00563-2

COMUNICADO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS  Nº 03/2022 (Obras de Pavimentação do 
Acesso ao Distrito de Pindurão, com aproximadamente 1,98 km.), que no decorrer do prazo recursal, 
impetrou recurso contra a decisão da Comissão, a Empresa: VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA 
EPP através do processo DER-PRC-2022/02202. Desta forma, em atendimento aos parágrafos 
3º e 5º do artigo 109 da Lei de Licitações e Contratos, os autos dos processos ficarão com vistas 
franqueadas aos interessados na sala desta comissão.

A CPL informa, ainda, que fica aberto o prazo para impugnação aos recursos a partir da data 
desta publicação no protocolo do DER/PB .

João Pessoa, 04 de maio de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022

O Ministério Público Estadual, através do seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que se encontra aberto o processo licitatório, modalidade de Pregão Eletrônico nº 
012/2022, tipo Menor Preço para o Lote Ofertado, tendo como objeto a Contratação de empresa 
para prestação de serviços profissionais na elaboração de Projeto Complementar de Engenha-
ria para a implantação de usina fotovoltaica na Promotoria de Justiça de Patos, Município de 
Patos, Estado da Paraíba, conforme Termo de referência do Edital.  O Pregão será realizado no 
dia 19/05/2022, 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, 04/maio/2022.
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeiro

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

VS ACESSORIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, torna público que requereu a SEMABY – 
Secretaria de Meio Ambiente de Bayeux, para funcionamento de comercio de acessórios, situado, 
ROD BR-101 S/N, KM 41, BAIRRO COMERCIAL NORTE.

EU RENATO CASTRO DE LAGO, CPF: 702.220.028-91 REQUERI A SEMAPA A LICENÇA DE 
OPERAÇÃO (LO), PARA O EMPREENDIMENTO LOCALIZADO NA RUA IVO SOUTO MAIOR, N° 
102 – CAMBOINHA CABEDELO PB CEP 58.101-275

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Licença de Adesão e Compromisso. Para a atividade de 
Pavimentação da Travessia Urbana no município de Boa Vista - UF: PB. Processo: 2022-
001419/TEC/LAC-0203.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Licença de Adesão e Compromisso. Para a atividade de 
Pavimentação da Travessia Urbana no município de São João do Cariri - UF: PB. Processo: 
2022-001421/TEC/LAC-0205.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Licença de Adesão e Compromisso. Para a atividade 
de Pavimentação da Travessia Urbana no município de Pocinhos - UF: PB. Processo: 2022-
001420/TEC/LAC-0204.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação. Para a atividade de pavimentação 
da Rodovia PB-033, trecho: Rio Tinto / Praia de Campina UF: PB. Processo: 2022-001425/
TEC/LI-8411.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Instalação. Para a atividade de pavimentação da Rodovia PB-
028, trecho: Entroncamento PB-008 / Fábrica de Cimento Elizabeth – Pitimbu UF: PB. Processo: 
2022-001418/TEC/LI-8410.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Instalação. Para a atividade de pavimentação da Rodovia PB-
275, trecho: São José de Espinharas / Entroncamento BR-110 - UF: PB. Processo: 2022-001439/
TEC/LI-8415.
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