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Transferência de 
mercadoria de caminhão 
causou engarramento 
quilométrico na BR-230, 
sentido Cabedelo-Bayeux, 
do final da manhã até a 
tarde de ontem.
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Transbordo provoca congestionamento 
na Região Metropolitana de João Pessoa

ODE retomará 
audiências 
públicas 
presenciais

Governo do Estado lan-
ça, na próxima terça-feira, 
calendário oficial do Orça-
mento Democrátio de 2022. 
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n “Zé Limeira era o cantador de 
viola com um estilo surrealista 
e absurdo na maneira de usar 
as palavras na sua poesia 
improvisada”.

Irani Medeiros
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Em 2021, PB teve melhor geração 
de emprego dos últimos 10 anos

saldo positivo

Estado gerou 33 mil postos de trabalho, garantindo uma alta de 8,39% no estoque de empregos. Página 14

NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

-----

30.539.736 

514.918.067

------

664.143

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

CASOS vACINAS APLICADAS

------

429.952.285 

11.636.202.186
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Em entrevista ao Jornal A União, diretor do MTur 
diz que evento deve ser modelo para outros estados.
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Palestras movimentam 
2o dia da Expo Turismo

n “Os novos liberais conservadores 
brasileiros desprezaram as 
instituições nacionais, zombaram 
da objetividade da norma científica 
e estabeleceram regras esdrúxulas 
para o revisionismo da cultura”.

Acilino Alberto Madeira Neto
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Com ‘Cansar de 
dançar’, Juliette 

estreia como 
compositora

Fruto de parceria da 
ex-BBB com vocalista de 

Os Gonzagas, canção está 
nos serviços de streaming. 
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Ilustração: Shiko/Reprodução
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Mês de Consciência no Trânsito

Fazer o trânsito mais seguro
é mover-se pela vida.

Foto: Secom-PB

Articulação foi feita pelo governador João Azevêdo junto ao Escritório Regional das Américas do Novo Banco de Desenvolvimento. Página 13

Brics disponibiliza linha de crédito para a Paraíba

Quase 40 mil 
crianças deixaram 
de tomar vacina 
contra a pólio

Para SES-PB, pandemia 
teria provocado a queda 
na imunização; cobertura 
ficou em 67,35% em 2021. 
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Opera Paraíba: 
meta é realizar 
500 cirurgias 
por mês em JP 

Hospital de Trauma da 
capital irá ampliar o núme-
ro de procedimentos de alta 
complexidade.
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Dia das Mães: 
cemitérios 
abrem hoje e 
amanhã

Pessoas falam da dor de 
perder a mãe; para especia-
lista, sentimento depende 
até da causa da morte.
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Os mais de 30 decretos e atos normativos publicados pelo Governo Bol-
sonaro facilitando o acesso da população a armas e munição surtiu efeito: 
hoje, uma arma é registrada no Brasil a cada dois minutos. No ano passado, 
mais de 250 mil armas foram registradas, um recorde no país. Para se ter 
uma ideia do crescimento, em 2015, por exemplo, foram 10,5 mil registros.     

Já há mais armas nas mãos de caçadores, atiradores esportivos e colecio-
nadores (os chamados CACs) do que em poder da Polícia Militar. Segun-
do números do Sistema Nacional de Armas (Sinarm) e do Sistema de Ge-
renciamento Militar de Armas (Sigma), obtidos pelo Instituto Sou da Paz, 
os CACs contabilizavam, até abril de 2021, 648.731 armas, enquanto a soma 
dos armamentos das Polícias Militares de todo o país era de 583.498.

A cultura do uso de armas, que vinha sendo combatida no Brasil, espe-
cialmente com a aprovação do Estatuto do Desarmamento, em 2003, tem 
sido estimulada e facilitada pelo governo de Jair Bolsonaro. O presidente e 
seus apoiadores procuram justificar a necessidade de armar a população 
como forma de autodefesa diante da violência.

Os dados reais, no entanto, demonstram o contrário. Quanto mais armas 
circulando, mais violência. Quanto mais armas, mais assassinatos, mais cri-
minalidade. “Esse argumento do cidadão de bem armado protegendo sua 
família e propriedade se mostra não apenas equivocado, mas trágico”, aler-
ta o pesquisador Bruno Langeani, autor do livro “Arma de fogo no Brasil: 
gatilho da violência”.

Graças às mudanças na legislação levadas a cabo por Bolsonaro, hoje, 
um CAC tem direito a possuir até 60 armas e, para cada uma delas, com-
prar até mil munições por ano. No caso de atiradores esportivos, esse limi-
te pode ser ampliado em até cinco vezes.

Além de estimular a cultura bélica entre a população, o acesso facilita-
do a armamentos provoca um outro grave problema: permite que mais ar-
mas cheguem às mãos do crime organizado. Só em 2021, foram relatados 
840 casos de armas roubadas ou extraviadas. Ou seja, a cada dia, três ar-
mas saem das mãos de caçadores, atiradores e colecionadores e passam à 
clandestinidade.

Não há justificativa nem comprovação de que armar o cidadão é sinônimo 
de segurança. Muito pelo contrário. Há urgência no Brasil de políticas pú-
blicas de pacificação, de diálogo, de união social. O país regrediu nessa área 
nos últimos anos, mas sempre é tempo de repensar, reavaliar e recomeçar.

Cultura bélica
Editorial

Crônica Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador

A mensagem dos bispos ao Brasil
“A esperança não decepciona” (Rm 5,5) foi 

o tema da última mensagem ao povo brasilei-
ro feita pela Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil. Os bispos, unidos ao Papa Francisco, 
reunidos na primeira etapa da 59ª Assembleia 
Geral da CNBB, oferecem reflexões em torno 
da vida e do Brasil. A mensagem faz, inicial-
mente, uma memória de tantas atividades de 
solidariedade na luta pela superação do flage-
lo sanitário e social da Covid-19. Faz-se memó-
ria também dos gestores de saúde e agentes 
públicos que, “diante de um cenário de medo 
e insegurança, foram incansáveis e resilien-
tes. O Sistema Único de Saúde-SUS mostrou 
sua fundamental importância e eficácia para 
a proteção social dos brasileiros.” (Mensagem 
da CNBB ao povo brasileiro). 

Nós, bispos do Brasil, não podemos fechar 
os olhos diante dessa grave crise sanitária em 
que se encontra o nosso País. Somos sabedo-
res da histórica e complexa crise ética, econô-
mica, social e política, que já se faziam pre-
sentes em nosso tecido social, bem antes da 
explosão da pandemia. “A Covid-19, antes de 
ser responsável, acentuou todas essas crises, 
potencializando-as, especialmente na vida 
dos mais pobres e marginalizados.” (Mensa-
gem ao povo brasileiro).

Outro tema abordado, como reflexão, é o 
da crueldade das guerras. O Papa Francis-
co tem chamado, insistentemente, o mundo 
a depor as armas: “Deponham-se as armas, 
se inicie uma trégua pascal, mas não para re-
carregar as armas e retomar o combate, não! 
Uma trégua para se chegar à paz, através de 
uma verdadeira negociação, disponível tam-
bém a qualquer sacrifício pelo bem das pes-
soas”. Devemos nos esforçar para promover, 
em todos os lugares, a cultura da civilização 
do amor e da fraternidade. 

Os bispos também fazem notar a neces-
sidade de assegurar sempre a harmonia en-
tre poderes da República e que não se aceite a 
perda de direitos dos trabalhadores e dos po-
bres. Devemos buscar sempre escolhas mais 
justas e que visem o bem comum. O contex-
to pré-eleitoral tem sido marcado por polari-
zações, mas não podemos nos esquecer que 

a esperança não engana, e a esperança exige 
o valor social da democracia. Esta é uma con-
quista, ainda em construção, que não pode-
mos perder jamais. Impõem-se “tentativas de 
ruptura da ordem institucional, hoje propa-
gadas abertamente, buscam colocar em xeque 
a lisura do processo eleitoral e a conquista ir-
revogável do voto. Tumultuar o processo po-
lítico, fomentar o caos e estimular ações au-
toritárias não são, em definitivo, projeto de 
interesse do povo brasileiro. Reiteramos nos-
so apoio às Instituições da República, parti-
cularmente aos servidores públicos, que se 
dedicam em garantir a transparência e a in-
tegridade das eleições.” (Mensagem ao povo 
brasileiro).

Pedimos à Nossa Senhora Aparecida, Mãe 
da nação brasileira, que assegure a paz ne-
cessária e que, o caminho da fé, seja um lu-
gar marcado pela fraternidade e a caridade. 
Traga ao nosso povo àquela esperança que 
não engana, e que só pode vir da fé em Jesus. 

Ainda falando em Maria, não posso deixar 
de enviar, neste fim de semana especial, mi-
nhas bênçãos a todas as mulheres que assu-
miram o seu papel e o dom da maternidade. 
O amor de uma mãe é imensurável e Deus as 
olha com generosa misericórdia, pois conhe-
ce o íntimo do coração de cada uma. Que o 
Senhor as abençoe e as guarde de todo mal.

Fundado para ser o porta-voz do gol-
pismo florianista, aqui presidido pelo ge-
neral Álvaro Machado, o Jornal A União 
foi se convertendo, ao longo do tempo, no 
mais efetivo instrumento cultural do seu 
meio. Pelas dificuldades próprias de ma-
nutenção, poderia ter sido confiado a um 
prático de negócios, no entanto foi entre-
gue a um intelectual, professor do Liceu, 
que dominava a tribuna e a escrita, o dr. 
Antônio Alfredo da Gama e Melo, quatro 
vezes vice-presidente com passagem pela 
Presidência e quarto presidente eleito no 
regime republicano. Com esta ascendência 
intelectual e política, foi o escolhido para 
pensar, justificar e escrever o editorial de 
apresentação do novo jornal.  

Aprendendo com a própria A União, 
deixei-me absorver por esses nomes e va-
lores da nossa aldeia. E como o tabelião Se-
bastião de Souza, que, concluído o Liceu e 
abiscoitado um cartório, nunca mais pas-
saria de uma calçada de Alagoa Nova, eu 
também, se cheguei a sair foi para voltar 
em cima dos pés. E fiquei nisto.  Dos três 
balaios de crônicas que, recolhido, tentei 
bater a poeira de algum resgate, não te-
nho outro veio ou assunto do mundo. Nes-
tes setenta e um anos entre o Jaguaribe e 
o Sanhauá, se tentei alguma coisa de dife-
rente, foi conhecer a cidade portas a den-
tro. Pregar os olhos nas torres fachadas e 
aguçar o faro nos odores ou fragrâncias 
que vêm de suas persianas. Por isso deixei 
uma marca, até hoje, nas primeiras pági-
nas do “Ulisses” de James Joyce para ficar 
com Coriolano de Medeiros, Celso Mariz, 
os Irineus e as reminiscências de um coro-
nel da Guarda Nacional, Francisco Couti-
nho de Lima e Moura.  

Daí meus reparos. Num escrito de 2002, 
por exemplo, impressionou-me a reação de 
Gama e Melo, que teve como vizinho o ma-
jor Floriano Peixoto quando aqui serviu e, 
presidente da República, convidou o parai-
bano para seu ministro da Justiça. Convi-
dou, insistiu e se espantou com a recusa. 
Gama alegou falta de altura, sugerindo, 
humilde, que em vez disso lhe fosse dada 
coisa menor na Alfândega. 

“Não foi humildade – cortou-me um 

seu descendente, o vereador Mário da 
Gama e Melo – foi sabedoria. Não aceitou 
por saber, antecipadamente, que a Justi-
ça, no governo de Floriano, seria o pró-
prio Floriano”. 

Dito e feito. Quando o Supremo negou 
todos os habeas-corpus requeridos por Rui 
Barbosa em favor dos presos políticos de 
então, vem a conhecidíssima reação irôni-
ca e fria de Floriano: “Se concederem ha-
beas-corpus aos políticos, eu não sei quem 
amanhã lhes dará o habeas-corpus de que, 
por sua vez, necessitarão...”.

Não é difícil que o sobrinho de Gama 
e Melo estivesse com a razão. Mais do que 
latim e retórica, o vizinho de Floriano co-
nhecia os homens. Estando de baixo na 
política, marcado e perseguido como pro-
fessor do Liceu, chegou-lhe a vez de presi-
dir o Estado. E o diretor que antes o perse-
guiu ou cumpria essa incumbência corre 
ao Palácio a entregar-lhe o cargo. E ouve, 
baratinado, a ordem incisiva: “Seu lugar é 
lá, por mérito e não por política. É uma or-
dem e não admito recusas”. 

Embora o fundador do jornal fosse o 
general Álvaro Machado, numa reforma 
gráfica do meu tempo trocamos Álvaro 
por Gama e Melo. O general já tinha a es-
tátua que Augusto dos Anjos não tinha. 
Vieram outras reformas e o nome sumiu, 
só restando desse grande homem as qua-
tro paredes rachadas do sobrado famoso.    

Gama e Melo

Dom Manoel Delson
arquidiocesepb.org.br@arquipb | Colaborador
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O Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Se-
nador Humberto Lucena, 
em João Pessoa, vai ampliar 
o número de cirurgias ele-
tivas de alta complexidade 
oferecidas à população, por 
meio do Opera Paraíba. A 
expectativa é saltar de uma 
média de 60 a 100 cirurgias 
ortopédicas por mês para 
aproximadamente 500 in-
tervenções da especialida-
de mensais. Entre os pro-
cedimentos, estão cirurgias 
de coluna vertebral, ombro, 
joelho, quadril e mão.

“Essa era uma carên-
cia da população paraiba-
na. Nesta nova fase do pro-
grama, as cirurgias de alta 
complexidade estão sendo 
realizadas no Hospital de 
Trauma, em João Pessoa e 
no Hospital de Clínicas, em 
Campina Grande. A meta 
do Opera Paraíba para esta 

Numa ação conjunta com 
a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES/PB), a Agência 
Estadual de Vigilância Sani-
tária reuniu, na quinta-feira 
(5), diretores gerais e respon-
sáveis pelo Serviço de Con-
trole de Infecção Hospitalar 
dos hospitais da rede esta-
dual com leitos de UTI para 
discutir a elevação dos níveis 
de qualidade da assistência à 
saúde por meio da adoção de 
medidas voltadas para a re-
dução (a um mínimo aceitá-
vel) do risco de dano associa-
do ao cuidado em saúde no 
território paraibano.

Aberta pelo diretor geral 
da Agevisa, Geraldo Morei-
ra de Menezes, que ressaltou 
a importância da integra-
ção dos órgãos governamen-
tais com os serviços de saúde 
no sentido do fortalecimen-
to da segurança do pacien-
te, a reunião teve como foco 
principal a apresentação do 
Plano de Contingência Na-
cional para Infecções cau-
sadas por Microrganismos 
Multirresistentes em Servi-
ços de Saúde – Placon/An-
visa. O documento pode ser 
acessado no endereço ht-
tps://www.gov.br/anvisa/
pt-br/centraisdeconteudo/
publicacoes/servicosdesau-
de/publicacoes/placon-na-

EvEnto da chapa LuLa/aLckmin, 
Em São pauLo, tErá prESEnça dE 
advErSárioS: João E vEnEziano 

O Expo Center Norte, na zona 
norte de São Paulo, onde hoje o PT 
e o PSB lançam a chapa Lula/Alck-

min para a disputa presiden-
cial, é um centro de con-
venções de 98 mil m2, com 
cinco pavilhões e 21 audi-
tórios – para efeito compa-
rativo, o Espaço Cultural 

de João Pessoa tem 23 mil 
m2 de área. Não é difícil su-
por o porquê de ter sido esco-
lhido um espaço de grande 

dimensão. De acordo com a organização, o even-
to terá 4 mil convidados, entre os quais senadores 
e deputados de ambos os partidos, pré-candida-
tos a governador, artistas, sindicalistas e empre-
sários. Também será um ato para celebrar, oficial-
mente, a aliança de sete legendas: PT, PSB, PCdoB, 
PSOL, Rede, PV e Solidariedade. Porém, políticos 
de outros partidos tais como MDB, PSD e Avante 
também estão na lista de convidados. Em que pese 
a grandiosidade do espaço, não será impossível 
que o governador João Azevêdo (PSB), que já con-
firmou presença no evento, se depare com o pré-
candidato a governador Veneziano Vital do Rêgo 
(MDB), nesse que será o primeiro evento público 
do qual eles irão participar, após a saída do se-
nador da base governista. Só a política para pro-
porcionar a possibilidade de episódios como este.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

“atitudE arbitrária E iLEgaL” 
Arimatéia França não é mais secretário-geral 
do PT da Paraíba. Por decisão do presidente do 
partido, Jackson Macedo, ele foi afastado do 
cargo para o qual havia sido eleito. “Causou-me 
muita surpresa essa atitude arbitrária, ilegal, 
ditatorial do presidente do PT estadual”, disse 
em nota enviada à coluna. Militante do partido 
há 35 anos, o ex-presidente da CUT-PB disse 
que irá “recorrer às instâncias internas do PT, 
na próxima semana”.

“nada quE mE dESabonE” 
Na nota, Arimatéia França registra que “não há 
nada que me desabone”, e faz duras críticas 
a Jakson Macedo: “Ele vem criando um clima 
hostil internamente, passando inverdades sobre 
a política paraibana à direção nacional do par-
tido”. A coluna ouviu de uma fonte do PT que o 
motivo por trás da punição a Arimatéia é um só: 
o agrupamento dele, denominado ‘Paulo Freire’, 
apoia o deputado Frei Anastácio.

nova troca dE farpaS 
Eduardo Bolsonaro (PL) provocou, nas redes 
sociais, um de seus maiores desafetos: Julian 
Lemos (PL). Ele postou vídeo do presidente Bol-
sonaro cercado por apoiadores e ironizou: “O 
presidente esteve na Paraíba e parece que sentiu 
sua falta”, marcando Julian na publicação. O 
deputado paraibano retrucou: “Antes [quando 
não tinha dinheiro] ele até se hospedava na 
minha casa”. E chamou Eduardo de “idiota” e 
“mimado”.

pEdE anuLação 
dE dEStituiçõES  

“um dESrESpEito  
ao EStatuto do pt”
A coluna entrou em con-
tato com Frei Anastácio 
para que ele se posicio-
nasse sobre as recentes 
punição e destituição 
de membros da direção 
estadual do PT. Por meio 
de sua assessoria, ele 
enviou carta endereça-
da à direção nacional 
do partido, assinada 
pelas tendências inter-
nas Avante, Articulação 
de Esquerda, PT pela 
Base, Militância Socia-
lista e Independentes 
de Luta. No documento, 
o grupo afirma que está 
ocorrendo “desrespeito 
ao estatuto”.

Ainda na carta, em que 
acusa a direção Nacio-
nal de punir “dirigentes 
sem levar em conta o 
estatuto do partido”, 
o grupo ligado a Frei 
Anastácio questiona: se 
as instâncias superiores 
não respeitam o esta-
tuto, a quem devemos 
recorrer? No documen-
to, o grupo solicita à 
“Direção Nacional res-
peito ao estatuto do PT” 
e pede “que todas as 
resoluções de punições 
e destituições sejam nu-
las e refeitas, com base 
no estatuto e nas regras 
partidárias”.

Ex-govErnador rEcorrE contra 
a dEciSão da JuStiça ELEitoraL  
O ex-governador Ricardo Coutinho (PT) e o ex-pro-
curador-geral do Estado, Gilberto Carneiro, assim 
como outros cinco réus da Calvário, protocolaram 
embargos de declaração à decisão do Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), que não 
reconheceu competência para julgar os acusados, 
alegando ausência de crime eleitoral. Com isso, os 
processos foram devolvidos ao Tribunal de Justiça 
da Paraíba.

Intervenções serão realizadas pelo Hospital de Trauma de João Pessoa

Meta do Opera PB é fazer 
500 procedimentos no mês 

cirurgias de alta complexidade 

infecções hospitalares

Agevisa mostra plano para redução
cional-mr-09-11-2021.pdf).

 Elaborado pela Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária com o objetivo de de-
finir as responsabilidades 
em nível federal (Anvisa e 
Ministério da Saúde), assim 
como a organização neces-
sária para a prevenção e o 
controle das infecções por 
microrganismos multirre-
sistentes pelos Estados/Dis-
trito Federal e pelos serviços 
de saúde brasileiros, o plano 
foi apresentado e detalhado 
pela coordenadora Estadual 
do Núcleo de Segurança do 
Paciente da Vigilância Sani-
tária (NSP-Visa) e gerente-
técnica da Agevisa, Vívian 
de Oliveira Lopes. 

Ela informou que o Pla-
no Estadual já está pronto e, 
inclusive, já foi aprovado em 
reunião do Comitê Interges-
tores Bipartite (CIB).

 Consequências
Vívian Lopes iniciou a 

apresentação ressaltando a 
gravidade das consequências 
diretas das infecções cau-
sadas por microrganismos 
resistentes aos antimicro-
bianos, com destaque para 
o aumento da morbidade e 
mortalidade, o aumento do 
período de internação, a re-
dução ou perda da proteção 
para os pacientes submetidos 
a diversos procedimentos 
(cirurgias, quimioterapias, 
transplantes etc.), a redução 
do arsenal tecnológico ou fal-
ta de opção terapêutica para 
o tratamento diante de al-
guns microrganismos cau-
sadores de infecção.

Ação discutiu a elevação dos níveis de qualidade da assistência à saúde na Paraíba

Foto: Secom-PB
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Vívian iniciou 
a apresentação 
ressaltando a 
gravidade das 
consequências 
diretas das 
infecções 
causadas por 
microrganismos 
resistentes aos 
antimicrobianos

Conforme expresso no 
documento apresentado e 
detalhado por Vívian Lopes, 
às Secretarias de Saúde esta-
duais e do Distrito Federal 
cabe mobilizar os recursos 
humanos e materiais neces-
sários para a implementação 
do Placon/Anvisa e/ou do 
Plano de Ação local; acionar 
os órgãos municipais para 
a implementação do Placon 
ou Plano de Ação, e forta-
lecer a articulação entre as 
áreas técnicas internas com 
outros órgãos e instituições 
para o desencadeamento de 
resposta oportuna e acom-
panhamento do evento.

 Às Vigilâncias Sanitárias 

estaduais cabe realizar ins-
peções sanitárias visando 
ao cumprimento das normas 
sanitárias para a prevenção 
e controle de infecções nos 
serviços de saúde locais; re-
forçar a fiscalização dos la-
boratórios de microbiologia, 
especialmente nos serviços 
de saúde, visando identifi-
car o cumprimento das nor-
mas vigentes e a melhoria 
da qualidade desses servi-
ços; apoiar a investigação de 
surtos por multirresisten-
tes (MR), objetos do Placon, 
quando necessário, e fisca-
lizar a execução pelos ser-
viços de saúde dos protoco-
los/programas de prevenção 

e controle de infecções e de 
gerenciamento do uso de an-
timicrobianos (uso correto 
de antimicrobianos).

 
Serviços de Saúde 

Dentre as ações de res-
ponsabilidade dos serviços 
de saúde destacam-se as se-
guintes competências: tor-
nar prioridade o controle da 
disseminação de microrga-
nismos multirresistentes e 
dar suporte às medidas de 
prevenção, controle e vigi-
lância desses agravos; ins-
tituir protocolos ou progra-
ma para gerenciamento do 
uso de antimicrobianos; ela-
borar e implementar pro-

tocolo para cultura de vigi-
lância; elaborar protocolo de 
vigilância admissional e mo-
nitoramento, e promover a 
aplicação do protocolo de 
limpeza e desinfecção de su-
perfícies.

 E ainda: Reforçar e mo-
nitorar treinamento/capaci-
tação das equipes de higie-
nização e limpeza; garantir 
rastreamento eficaz e opor-
tuno de casos de infecção 
causada por microrganis-
mos contidos no escopo do 
Placon; atualizar semanal-
mente a direção do serviço 
de saúde sobre o cenário dos 
casos objeto do Placon nas 
unidades/serviço.

Resposta oportuna e acompanhamento
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especialidade também é ze-
rar a fila de espera em todo 
o Estado,” pontuou o secre-
tário executivo de Saúde, 
Jhony Bezerra.

Para a realização dos pro-
cedimentos serão utilizados 
equipamentos de vídeo, de 
alta tecnologia, que permi-
tem cirurgias minimante 
invasivas. “O grande bene-
ficiado será o cidadão, que 
poderá recuperar suas fun-
ções neurológicas mais rápi-
do, podendo voltar ao mer-
cado de trabalho de maneira 
adequada e com qualidade 
de vida. O nosso objetivo é 
que esses pacientes voltem 
para casa em 48h,” ressaltou 
o diretor-geral do hospital, 
Laecio Bragante.

De acordo com o coor-
denador da equipe de neu-
rologia, Gustavo Patriota, o 
Opera Paraíba no Hospital 
de Trauma, vai possibilitar 

o tratamento de problemas 
como hérnia de disco e tú-
nel do carpo. “Essas doen-
ças degenerativas causam 
déficit neurológicos que im-
pedem as pessoas de tra-
balharem. Queremos re-
cuperar e reestabelecer o 
paciente para devolver suas 
funções sociais e profissio-
nais”, salientou.

Para participar do pro-
grama, o usuário precisa já 
ter indicação cirúrgica e pro-
curar a Secretaria de Saúde 
do seu município, que fará 
o cadastro na plataforma da 
Central Estadual de Regu-
lação. Com a inscrição fei-
ta, o cidadão será contatado 
pela equipe para comuni-
car a data da consulta pré
-operatória e posteriormen-
te marcar o dia da cirurgia. 
Em 2022, o Opera Paraíba já 
registrou a realização de cer-
ca de 5 mil cirurgias.

Cirurgias
Entre os 

procedimentos 
realizados pelo 

Hospital de Trauma, 
em João Pessoa, estão 

cirurgias de coluna 
vertebral, ombro, 

joelho, quadril e mão



O Sistema Nacional de 
Emprego (Sine-PB) disponi-
biliza, a partir de segunda-
feira (9), 223 oportunidades 
de emprego distribuídas 
em sete municípios: João 
Pessoa, Campina Grande, 
Bayeux, Santa Rita, Gua-
rabira, Mamanguape e São 
Bento. Os postos de João 
Pessoa e de Campina Gran-
de são os que possuem o 
maior número de vagas. Em 
João Pessoa, são 145 vagas, 
com destaque para o setor 
da construção civil que ofe-
rece 30 vagas para ajudante 
de pedreiro, 21 para pedrei-
ro, 22 para carpinteiro e seis 
para armador de ferragens. 
Já em Campina Grande, das 
44 oportunidades, quatro 
são para auxiliar técnico de 
refrigeração, três para auxi-
liar de limpeza e duas para 
auxiliar de cozinha.

Na cidade de Santa Rita 
estão sendo oferecidas 12 
vagas, das quais cinco são 
para atendente balconis-
ta e duas para motorista 

de caminhão. O posto do 
Sine em Guarabira oferece 
10 vagas, sendo cinco para 
vendedor porta-a-porta e 
quatro para atendente de 
telemarketing.

O Sine-PB ainda possui 
oportunidades de emprego 
nas cidades de Bayeux (10), 

Mamanguape (uma) e São 
Bento (uma). 

Sede fechada 
A partir da próxima se-

gunda-feira (9), a sede do 
Sistema Nacional de Empre-
go (Sine-PB), na capital, lo-
calizada na Rua Duque de 
Caxias, no Centro (próximo 
ao Shopping Terceirão), fi-
cará fechada por aproxima-
damente 60 dias, para refor-
ma. A população da capital 
continuará sendo atendi-
da normalmente nos postos 
que funcionam nas Casas 
da Cidadania dos bairros 
de Jaguaribe e Mangabeira, 
bem como nos postos dos 
shoppings no Tambiá e em 
Manaíra. Atualmente, o Si-
ne-PB possui postos de aten-
dimento em funcionamen-
to, em 15 municípios: João 
Pessoa, Campina Grande, 
Cajazeiras, Mamanguape, 
Monteiro, Pombal, Sapé, Ba-
yeux, Conde, Guarabira, Ita-
poranga, São Bento, Santa 
Rita, Cabedelo e Patos.

A Secretaria de Estado da 
Educação e da Ciência e Tec-
nologia da Paraíba (SEEC-
T-PB), por meio do Progra-
ma Primeira Chance, abriu 
o Edital nº 018/2022 com o 
objetivo de cadastrar empre-
sas do varejo alimentício (su-
permercados) que desejem 
receber estagiários bolsis-
tas do Programa Primeira 
Chance, que são estudantes 
do Ensino Médio da Rede 
Estadual de Ensino, visan-
do estimular a contratação 
de estagiários e atividades 
inerentes à prática profis-
sional. Os empresários po-
dem se cadastrar por meio 
do site http://primeirachan-
ce.seect.pb.gov.br/  até o pró-
ximo dia 12.

As empresas seleciona-
das receberão dois estagiá-
rios pelo Programa Primeira 
Chance e, durante os seis me-
ses seguintes, a Fundação de 
Apoio à Pesquisa do Estado 
da Paraíba (Fapesq-PB) cus-
teará a bolsa-estágio, ficando 
a empresa com a responsa-

bilidade de arcar com o au-
xílio-transporte e o valor do 
seguro-estágio. Como con-
trapartida, a empresa selecio-
nada, após o término do pe-
ríodo do estágio, optará por 
um estagiário, arcando com 
todas as despesas financei-
ras referentes à bolsa-auxí-
lio, por mais um período de 
seis meses.

Estão disponíveis 50 bol-
sas, cujo recebimento obede-
cerá ao ranking de classifi-
cação e cadastrado no banco 
de talentos. Caso a demanda 
por estagiários solicitada seja 
maior que a disponível, a em-
presa solicitante poderá ficar 
no cadastro de reserva (CR). 

 
Inscrições

As inscrições para esta 
Chamada Pública deverão 
ser realizadas por meio do 
formulário eletrônico dis-
ponível no site do Programa 
Primeira Chance, no ende-
reço eletrônico http://pri-
meirachance.seect.pb.gov.
br/ , até as 23h59 do próxi-

mo dia 12. No ato da inscri-
ção, as empresas deverão 
apresentar documentação 
relativa à regularidade fis-
cal e trabalhista, conforme 
Lei Federal nº 8.666 de 21 
de junho de 1993, e que fo-
ram detalhadas no Edital nº 
018/2022, que também está 
disponível no site do Pro-
grama. A seleção das em-
presas obedecerá a alguns 
critérios, como a empresa 
ter contratado estagiários 
ou jovens aprendizes nos 
últimos três anos e o tempo 
de CNPJ ativo.

Poderão concorrer a estas 
vagas estudantes cursando a 
segunda ou terceira série do 
Ensino Médio na Rede Esta-
dual de Ensino nas modali-
dades regular ou EJA (ciclos 
V e IV), na faixa etária entre 
16 anos e 24 anos (completos 
até 30 de maio de 2022). O es-
tudante deverá preencher o 
formulário eletrônico tam-
bém disponível no site do 
Programa Primeira Chance 
até o dia 31 deste mês.

Ontem, um engarrafa-
mento tomou conta de um 
trecho da BR-230, em João 
Pessoa, no sentido Cabede-
lo - Bayeux. De acordo com 
a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), a causa do congestio-
namento foi uma interdição 
parcial da via, necessária 
para que um caminhão pu-
desse realizar um transbor-
do. A transferência das mer-
cadorias do veículo de carga 
foi realizada no Km 33 da 
BR-230, no sentido crescente. 

Segundo informações da 
PRF, a interdição foi feita, 

aproximadamente, às 9h. 
Por volta das 15:34, a via foi 
liberada totalmente para a 
circulação dos demais veí-
culos na pista. Apesar disso, 
o trânsito de veículos conti-
nuou lento, causando con-
gestionamento no mesmo 
sentido. A profissional libe-
ral Maria Conceição da Sil-
va foi uma das pessoas que 
enfrentaram o engarrafa-
mento. 

A caminho de uma reu-
nião no Distrito Industrial, 
ela contou que demorou cer-
ca de 40 minutos a mais em 

um trajeto que costuma gas-
tar, no máximo, 20 minu-
tos. “Passei 1h para chegar 
ao compromisso, e cheguei 
bastante atrasada”, lamenta. 

Outra consequência sen-
tida pelos motoristas que 
se deslocaram na BR-230 
foi que os bairros que mar-
geiam o trecho congestiona-
do, como Cruz das Armas, 
Jardim Planalto e até mes-
mo o Cristo Redentor, regis-
traram um fluxo intenso de 
veículos na tarde de ontem, 
causando engarrafamentos 
paralelos.

Programa abre cadastro para 
empresas receberem estagiários

Engarrafamento causa transtorno

Sine-PB disponibiliza 223 vagas 
de emprego em sete municípios

Hospital de Queimadas realiza mais de 230 partos
No primeiro quadrimes-

tre deste ano, o Hospital Re-
gional de Queimadas, que 
integra a rede estadual de 
saúde e é referência para 
obstetrícia para 14 municí-
pios da Região Metropolita-
na de Campina Grande, con-
tabilizou a realização de 232 
partos. Destes, 134 foram ce-
sarianas e 98 procedimen-
tos normais. Neste mesmo 
período, a unidade realizou 
809 consultas ginecológicas.

O diretor-geral do Hos-
pital, médico Flávio Daniel, 

explica que, embora a uni-
dade tenha contabilizado 
mais partos cirúrgicos que 
normais neste período, o 
hospital atua em sintonia 
com o que preconiza a Or-
ganização Mundial de Saú-
de (OMS). “Nós seguimos 
essa orientação e, sempre 
que há a possibilidade, os 
partos acontecem de forma 
natural. Mas há casos que 
por diversas intercorrên-
cias é preciso realizar uma 
cesariana. O importante é 
observar cada caso, preser-

vando a saúde, segurança e 
vida de mãe e bebê”, escla-
rece o médico.  

Este ano, em março úl-
timo, o Hospital recebeu 
da Secretaria Estadual de 
Saúde vários equipamentos 
para o setor de obstetrícia 
que possibilitaram melho-
rar a assistência às gestan-
tes e recém-nascidos. Entre 
os equipamentos que foram 
entregues destacam-se dois 
berços aquecidos para re-
cém-nascidos, um aparelho 
para fototerapia, uma incu-

badora de transporte, uma 
poltrona reclinável, um mo-
nitor multiparâmetro, três 
berços de acrílico e três ca-
mas hospitalares motori-
zadas.

“Esses equipamentos 
nos deram um suporte con-
siderável na melhoria da as-
sistência materno-infantil, 
impactando positivamen-
te na qualificação e cuida-
do com as nossas pacien-
tes”, destaca o diretor-geral 
do Hospital, médico Flá-
vio Daniel. Ele lembra que 

o acolhimento humaniza-
do das gestantes também 
são diferenciais da unida-
de, que dispõe de sala espe-
cial para pré-parto, dotada 
de equipamentos que auxi-
liam as futuras mamães nos 
momentos que antecedem 
o parto, além de todo cui-
dado da equipe neste mo-
mento tão especial para as 
mulheres. 

A médica obstetra Thai-
se Villarim destaca a impor-
tância destes equipamentos 
para o hospital e as equipes 

de obstetrícia. “Essas aqui-
sições estão nos ajudando 
bastante na diminuição das 
complicações e na melhoria 
da assistência prestada às 
nossas pacientes e seus be-
bês”, afirmou a obstetra. 

O Hospital Geral de 
Queimadas, além de ser re-
ferência em obstetrícia e gi-
necologia, também atende 
em clínica médica e pedia-
tria, bem como dispõe de 
atendimento de urgência e 
emergência para toda a 15ª 
Região de Saúde. 
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O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), Ed-
son Fachin, autorizou as For-
ças Armadas a divulgarem 
os documentos com ques-
tionamentos e propostas de 
melhorias ao processo elei-
toral. O ministro, em con-
trapartida, cobrou explica-
ções do Ministério da Defesa 
sobre a movimentação dos 
militares nesse caso, pois a 
própria pasta classificou os 
ofícios como sigilosos, mas, 
na última quinta-feira, 5, co-
brou da Justiça Eleitoral a 
ampla divulgação das in-
formações.

Sem fazer menção ao 
fato de as Forças Armadas 
terem solicitado o sigilo das 
informações, o ministro da 
Defesa, Paulo Sérgio No-
gueira de Oliveira, pediu ao 
TSE a divulgação das pro-
postas, tendo em vista “o 
amplo interesse público em 
tal questão”. No documen-
to, o ministro-general afir-
mou que o compromisso 
dos militares está “em con-
tribuir com o que for neces-
sário para a paz e seguran-
ça” das eleições.

Como mostrou o Esta-

dão, as Forças Armadas en-
caminharam sete propostas 
ao TSE para que fossem ana-
lisadas e eventualmente in-
cluídas no “Plano de Ação 
de Transparência das Elei-
ções”, que definiu melhorias 
a serem feitas para aumen-
tar a eficiência do processo 
eleitoral. As sugestões dos 
militares, no entanto, fica-
ram de fora da versão final 
do Plano. A Corte informou 
ao jornal que o ofício foi en-
caminhado fora do prazo fi-
xado para inclusão no pro-
grama, mas passava por 
análise e seria respondido 
em breve.

Além das sete propos-
tas pendentes de análise, as 
Forças Armadas foram res-
ponsáveis por encaminhar 
81 questionamentos e su-
gestões de melhorias ao TSE 
desde que a parceria foi fir-
mada entre as instituições 
em setembro do ano passa-
do. Parte dos ofícios enca-
minhados pelos militares 
à Justiça Eleitoral reprodu-
ziam o discurso do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) de 
contestação à confiabilida-
de das urnas eletrônicas e 
do processo eleitoral brasi-
leiro, conforme mostrou o 
Estadão.

O impasse em torno das 
propostas das Forças Arma-
das sem respostas do TSE 
foi capturado por Bolsona-
ro, que passou a acusar as 
autoridades da Justiça Elei-
toral de ignorarem as reco-
mendações dos militares. O 
presidente chegou a anteci-
par o que segundo ele seria 
o teor de uma das sugestões 
encaminhadas ao tribunal: 
a criação de um sistema de 
apuração paralela dos votos 
depositados nas urnas ele-
trônicas pelos quartéis.

As desconfianças foram 
levantadas apesar de os ór-
gãos de investigação nun-
ca terem detectado fraudes 
no sistema eletrônico de vo-
tação. Ao contrário. No ano 
passado, a Polícia Federal 
vasculhou inquéritos aber-
tos desde que as urnas ele-
trônicas passaram a ser usa-
das, na década de 1990, e não 
encontrou sinais de vulne-
rabilidade do equipamento. 
Os registros de irregularida-
des ocorreram, na realidade, 
quando a votação ainda era 
em cédula de papel. Depois 
da adoção das urnas eletrô-
nicas, o TSE passou a sub-
meter o equipamento a tes-
te por hackers e não houve 
constatação de riscos.

no primeiro quadrimestre

primeira ChanCe

na Br-230

na paraíBa

Presidente do TSE liberou as Forças Armadas para apresentarem documentos com dúvidas sobre o processo eleitoral

Fachin autoriza questionamentos
Com pedido de expliCação

n Contato
 
João pessoa 3218-6617
Bayeux 3253-2818
Cabedelo 3250-3270 
Cajazeiras 3531-7003
Campina Grande 3310-9412
Guarabira 3271-3252
itaporanga 3451-2819
mamanguape 3292-1931
monteiro 99863-3217
patos 3421-1943
santa rita 3229-3505
sapé 3283-6460
pombal 3431-3545
Conde 3298-2025
são Bento 3444-2712

Weslley Galzo 
Agência Estado

Foto: Ortilo Antônio

Trânsito ficou lento no sentido Cabedelo - Bayeux e nos bairros que margeiam os trechos congestionados
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Secretaria da Saúde diz que o principal fator que influenciou na queda da imunização de crianças foi a pandemia

Poliomielite: 39 mil não tomaram vacina
no estado

A poliomielite, também 
conhecida como pólio, vol-
ta a preocupar especialistas 
por causa da baixa procura 
pela imunização. Pelo menos 
500 mil crianças brasileiras 
não foram vacinadas contra a 
doença. Isso levou a Organi-
zação Pan-Americana de Saú-
de (Opas) a incluir o Brasil na 
lista dos oito países da Amé-
rica Latina com alto risco de 
volta da infecção. Na Paraíba, 
a demanda reprimida de 2019 
a 2021 chega a 39.128, segun-
do a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES). Essas pessoas es-
tavam aptas a se vacinar, mas 
por algum motivo não rece-
beram as doses.

Segundo a assessora téc-
nica do Núcleo de Imuniza-
ção da SES, Milena Vitorino, 
o principal fator que influen-
ciou a queda imunização foi 

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

a pandemia. Em 2019, a co-
bertura vacinal no estado foi 
considerada satisfatória, che-
gando a 92,21%. Mas, à me-
dida em que o novo corona-
vírus surgiu e avançou nos 
estados, esse índice foi cain-
do. Em 2020, a cobertura va-
cinal foi de 72,5% e em 2021 
caiu para 67,35% nos municí-
pios paraibanos. Ainda não é 
possível retratar o cenário dos 
primeiros meses deste ano, 
porque os municípios ainda 
estão enviando os dados para 
o sistema.

“Os postos de saúde nun-

Em 2021
Nos municípios 

paraibanos, houve um 
registro de 67,35% na 

cobertura vacinal

ca deixaram de oferecer a va-
cina contra a poliomielite. 
Mesmo durante a pandemia, 
todos estavam abastecidos. 
Agora, teve uma baixa pro-
cura durante a pandemia. Os 
pais ficaram com medo de le-
var suas crianças para serem 
imunizadas, o que refletiu 
na cobertura vacinal”, desta-
ca Milena.

A expectativa é de que, 
com a rotina da população 
voltando ao normal, essas 
39.128 crianças que deixaram 
de tomar as doses procurem 
os postos de saúde. “Como o 
cenário mudou, esperamos 
que as famílias voltem aos  
postos de saúde e atualizem 
essa caderneta de vacinação”, 
prevê.

A aplicação das doses 
da poliomielite começa nas 
crianças ainda bebês. As 
primeiras são aplicadas com 
dois meses, quatro meses e 
seis meses de vida. Depois 
é dado o reforço com 15 me-

ses, e o segundo reforço com 
quatro anos de idade. Portan-
to, quem tiver uma criança 
com quatro anos, 11 meses e 
29 dias em casa, com a cader-
neta de vacinação desatuali-
zada, deve procurar os pos-
tos de saúde da Paraíba para 
ser imunizada. Atualmente, 
os imunizantes são aplicados 
de forma injetável (nas crian-
ças com dois, quatro e seis me-
ses de vida) como também em 

gotas (nas crianças que vão to-
mar o reforço).

Paralisia infantil
A poliomielite é causada 

pelo polivírus e pode resultar 
na paralisia infantil, mas o úl-
timo caso registrado no Brasil 
ocorreu em 1989, ou seja, há 33 
anos. Segundo informações 
da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), a transmissão acon-
tece quando as fezes infecta-

das entram em contato com a 
boca, mas, em casos raros, o 
contágio também ocorre pelo 
ar. O vírus da pólio se desen-
volve na garganta ou no intes-
tino, sendo disseminado pela 
corrente sanguínea. O vírus 
ataca neurônios e provoca a 
paralisia dos membros infe-
riores e superiores. Em situa-
ções mais graves, pode levar 
à morte. A melhor forma de 
prevenção é a vacina. 

a Cobertura vacinal da  poliomielite na Paraíba

Ano Pop. apta a ser vacinada  Doses aplicadas Resíduo  Cob. vacinal

2019 57.493   53.015   4.478  92,21%

2020 57.493   41.680   15.813  72,5%

2021 57.701   38.864   18.837  67,35%

Fonte: Dados divulgados pela SES com base no DataSUS

Números

Hospital registra mais de mil mulheres no ‘Projeto Mama’
eM aPenas QUatRo dIas

Para celebrar o Dia das 
Mães, o Hospital Napoleão 
Laureano, em João Pessoa, 
está oferecendo pelo segundo 
ano às mulheres paraibanas o 
‘Projeto Mama’, que disponibi-
liza o exame de mil mamogra-
fias gratuitamente. Em apenas 
quatro dias de abertura, mais 
de mil mulheres se inscreve-
ram e já estão agendando o dia 
para fazer o exame.

Os agendamentos, segun-
do informações da gerente as-
sistencial do hospital, Genai-
ne Fernandes, se estenderão 
até o dia 31 deste mês. O pro-
jeto atenderá a mil mulheres, 
mas foi permitida a inscrição 
de um número maior porque, 
em caso de desistência, o hos-
pital chama as demais que fi-
carão na fila de espera.

Pelo projeto, 30 mulhe-
res farão exames de mama 
por dia no Hospital Napoleão 
Laureano. “No Laureano, esse 
exame pode ser feito pelo Sis-
tema Único de Saúde (SUS) e 
também através de pagamen-
to (particular). A recomenda-
ção do hospital é que todas as 
mulheres a partir dos 40 anos 
façam o exame, por ele ser fun-
damental para detectar o cân-
cer de mama precocemente”, 
explica Genaine Fernandes.

Ela observa que o exame é 
feito exatamente para detectar 
os tumores que não são des-
cobertos durante a apalpação. 
“Por o acesso a esse exame não 
ser fácil, o Hospital Napoleão 
Laureano, como referência no 
tratamento do câncer na Pa-
raíba, abraçou essa causa. Afi-
nal, o câncer de mama é o que 
mais acomete as mulheres e 
quando detectado precoce-
mente as chances de cura são 
enormes”, alerta Fernandes.

A meta do hospital com o 
‘Projeto Mama’ é proporcio-
nar a cura para um maior nú-
mero de mulheres. Ele teve 
início em outubro de 2021, em 
alusão ao Outubro Rosa e, na 
época foram captadas mais de 

José Alves  
zavieira2@gmail.com

mil mamografias. Desse total, 
em 2% das mulheres foi regis-
trado o câncer e elas estão em 
tratamento no hospital, que 
envolve cirurgia e quimiote-
rapia. A iniciativa busca pro-
porcionar o diagnóstico pre-
coce do câncer mamário em 
mulheres, sobretudo nas que 
já têm 40 anos ou mais e não 
possuem condições financei-
ras para realizar esse exame 
de forma particular.

Centro de pesquisa
Num futuro próximo, o 

Hospital Napoleão Laurea-
no será abastecido com no-
vas tecnologias e novos me-
dicamentos de ponta na área 
de pesquisa e vai poder pro-
porcionar maior atenção para 
todos os seus pacientes. On-
tem, o Laureano recebeu a vi-
sita da diretora do Instituto 
Vencer o Câncer, Ana Maria 
Drumond, que garantiu que 
o hospital terá acesso às no-
vas tecnologias. Tudo isso por-
que o Napoleão Laureano foi 
uma das seis unidades sele-
cionadas pelo ‘Projeto Amor à 
Pesquisa Contra o Câncer no 
Brasil’, desenvolvido pelo Ins-
tituto Vencer o Câncer, com 
consultoria técnica do Lacog 
(Latin American Cooperative 
Oncology Group).

“Nós fizemos um edital 
voltado para pesquisa clíni-
ca oncológica e o Napoleão 
Laureano se classificou para a 
implantação de um centro de 
pesquisa. Isso por se tratar de 
um hospital com tradição que 
está comemorando este ano 60 
anos de existência, com aten-
dimento com mais de 90% vol-
tado para o SUS”, afirma.

Prazo
Agendamentos 

para os exames no 
Napoleão Laureano 

vão até o dia 31

Ana Maria Drumond diz 
que agora “entraremos de 
fato na pesquisa clínica, que 
é o rumo da oncologia”. Mas 
antes da implantação do cen-
tro de pesquisa, haverá no 
hospital treinamentos e im-
plantação de nova infraes-
trutura e uma revisão técni-
ca com toda a diretoria.

O oncologista clínico e di-
retor-geral do hospital, Thia-
go Lins Almeida, afirma que 
com a implantação do centro 
de pesquisa, ganha o hospi-
tal e mais ainda os pacientes 
pela incorporação de novas 
tecnologias e pesquisas. “Afi-
nal, o Laureano é responsá-
vel por atender 75% dos casos 
de câncer no estado”, lembra.

Thiago Almeida, que ao 
longo de sua carreira fortale-
ceu a convicção de que a pes-
quisa clínica é o rumo da on-
cologia, desde os primeiros 
anos de estudo e doutorado 
em oncologia clínica em João 
Pessoa e em São Paulo, diz 
que, com o centro de pesqui-
sa, a ideia é contribuir com o 
avanço da ciência e da tecno-
logia, além de beneficiar os 

pacientes. “As tecnologias de 
pesquisa são oferecidas e dis-
ponibilizadas mais rapida-
mente do que nos processos 
que os medicamentos passam 
pela Anvisa e mesmo pelo 
SUS, que demoram muito”.

Ele afirma também que 
a pesquisa consegue agili-
zar a entrega de melhores 
terapias aos pacientes. “Te-
remos incorporação de no-
vas tecnologias e formação 
de profissionais mais capa-
citados que seguirão no pro-
cesso de pesquisa clínica”, 
frisa ele, acrescentando que 
a pesquisa também traz me-
lhoria administrativa, com 
maior controle de monitoria 
da qualidade dos processos.

Em relação aos benefícios 
que a pesquisa traz para os 
pacientes, o oncologista pon-
tua que, como o hospital é 
gerido pelo repasse do SUS, 
existe um teto para esses re-
cursos, o que provoca impas-
ses, já que muitas vezes os va-
lores não são suficientes para 
atender as necessidades. “A 
pesquisa traz oferta de trata-
mento de forma otimizada, 

permitindo que mais pacien-
tes sejam tratados. Consegui-
mos multiplicar o acesso aos 
pacientes, oferecendo inclusi-
ve acesso de maior qualidade 
com novos tratamentos”.

Ele informa ainda que, na 
Paraíba, a incidência de tu-
mores acompanha os índi-
ces nacionais, destacando-se 
câncer de mama em mulhe-
res e próstata em homens.

Quinhentos atendimentos
O Napoleão Laureano é 

um hospital voltado total-
mente para a oncologia, com 
uma boa estrutura, que rea-
liza mais de 500 atendimen-
tos ambulatoriais por dia. O 
hospital é um Centro de As-
sistência de Alta Complexi-
dade em Oncologia (Cacon) 
da Paraíba e tem 18 mil me-
tros quadrados construídos. 
É um hospital privado filan-
trópico que conta com ge-
renciamento 93% do Siste-
ma Único de Saúde (SUS). 
Em 2021, a unidade teve 160 
mil consultas ambulatoriais, 
mais de cinco mil cirurgias 
e três mil novos casos com 

abertura de prontuários.
A pesquisa clínica signifi-

ca um avanço e oportunida-
de para se reduzir o acesso às 
novas tecnologias que estão 
sendo utilizadas no mundo 
para uma medicina especia-
lizada. “Atendemos pessoas 
dos 223 municípios do esta-
do, que tem quatro milhões 
de habitantes. Somos respon-
sáveis por absorver 75% de 
todos os casos de câncer da 
Paraíba”, explica Thiago Al-
meida, diretor-geral do Hos-
pital Napoleão Laureano.

Ele ressalta que a unida-
de, que é referência de patolo-
gia e oncológica, tem serviço 
de diagnóstico, parque tecno-
lógico com PET scan, resso-
nância, tomografia, bloco ci-
rúrgico, UTI, enfermaria, 142 
leitos hospitalares, urgência 
24 horas, salão de quimiotera-
pia com 40 poltronas para in-
fusão de medicamentos qui-
mioterápicos e unidade de 
radioterapia, além de braqui-
terapia que, como ressalta, é 
um serviço mais específico 
para câncer de colo de útero, 
que é raro no país.

Pesquisa clínica é o destino da oncologia
Trinta mulheres por dia farão os exames no Hospital Napoleão Laureano, e uma fila de espera foi feita para o caso de faltosas

Fotos: Roberto Guedes
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Evento começa às 15h e segue até 19h no Parque Parahyba, no Bessa, com apoio do Centro de Controle de Zoonoses

Semam faz doação de animais hoje
“adotar é o bicho”

A Prefeitura de João Pes-
soa, por meio do Centro de 
Controle de Zoonoses e da 
Secretaria de Meio Ambiente 
(Semam), vão promover neste 
sábado (7), das 15h às 19h, no 
Parque Parahyba, no Bessa, o 
evento “Adotar é o Bicho!”.

Com o objetivo de estimu-
lar a Educação Ambiental, du-
rante o evento gatos e cachor-
ros, cuidados pelo Centro de 
Controle de Zoonoses, esta-
rão disponíveis para adoção. 
Os profissionais da Semam 
vão orientar a população so-
bre cuidados com os animais, 
com informações sobre vaci-
nação, castração, comporta-
mento, vermifugação, entre 
outras.

O secretário de Meio Am-
biente, Welison Silveira, desta-
cou que o evento é uma ação 
de Educação Ambiental. “Di-
versos parceiros estão envol-
vidos, estamos Semam e Se-
cretaria de Saúde, por meio 
do Centro de Controle de Zoo-
noses, promovendo uma ati-
vidade que é extremamente 
importante do ponto de vista 
ambiental, tanto para a saúde 

Lembrete
Os profissionais da 
Semam vão orientar 
a população sobre 

cuidados com 
os animais, com 

informações sobre 
vacinação, castração 

e vermifugação

dos animais, quanto da saú-
de da população. E acredita-
mos que informação é o ins-
trumento mais adequado para 
a mudança de mentalidades, 
para que as pessoas deixem 
de cometer o crime de aban-
dono de animais, para que 
se sintam responsáveis como 
tutores dos bichos de estima-
ção, bem como tenham conta-
to com os profissionais que po-
dem partilhar o conhecimento 
sobre a melhor forma de tra-
tar o seu cachorro ou gato”, 
concluiu.

As equipes da Educação 
Ambiental da Semam estarão 
com a Tenda Verde montada, 
distribuindo mudas de árvo-
res nativas e orientando sobre 
as técnicas de plantio. O even-
to vai contar ainda com food 
trucks, feirinha de artesanato 

e de comidas regionais. O coor-
denador de Bem Estar Ani-
mal da Semam, Italo Oliveira, 
destacou que o evento preten-
de contribuir para estimular 
uma postura mais responsá-
vel das pessoas, em relação aos 
animais domésticos. “Nossas 

equipes trabalham para sen-
sibilizar as pessoas e informar 
sobre o que diz a legislação. E 
nada melhor do que um even-
to ao ar livre, num dos parques 
mais frequentados pela popu-
lação de João Pessoa, para que 
todos tenham uma tarde e um 

início de noite de sábado com 
diversão e também com acesso 
à informação”, concluiu.

O evento “Adotar é o Bi-
cho!” conta com apoio da Uni-
nassau, Serve Campo, POP Pet 
Center, Gino Pet e Bichinho 
Amigo Petshop.

Raiva e esporotricose entre as doenças mais comuns
cães e gatos

A raiva, a esporotricose e 
a leishmaniose (também co-
nhecida como calazar) são al-
gumas das principais doen-
ças que afetam os animais 
domésticos. De acordo com 
a médica veterinária do Cen-
tro de Vigilância Ambiental 
e Zoonoses de João Pessoa, 
Marianne Dantas, além des-
ses problemas, alguns tutores 
(pessoas que cuidam e prote-
gem seus pets) buscam aten-
dimento para outros proble-
mas que acometem os cães, 
como a cinomose e a doença 
do carrapato (erliquiose). 

Essas últimas por não se 
tratarem de doenças zoonó-
ticas (transmitidas dos ani-
mais para o homem e/ou vi-
ce-versa), a orientação é que 
o tutor procure atendimen-
to com um médico veteriná-
rio. O Centro de Zoonoses da 
Capital atende em média 30 
animais por dia, de segun-
da a sexta. 

“Os tutores buscam aten-
dimento no Centro de Zoo-
noses quando seus cães es-
tão com sintomas suspeitos 
de leishmaniose visceral ou 
seus gatos com lesões de pele 
sugestivas de esporotricose. 
Então é feita uma ficha e o ani-
mal é atendido pelo veteriná-
rio, o qual examina o animal, 
preenche uma ficha de aten-
dimento e colhe material para 
exame”, explica a profissional. 

Segundo a médica, a 
leishmaniose visceral canina 
atinge os cães e a esporotrico-
se, que é causada por um fun-
go, é uma doença crescente e 
comum nos gatos (apesar de 
também atingir os cães). “Se a 
suspeita for de leishmaniose 
visceral canina, é coletado san-
gue para exame. Já em casos de 
esporotricose, é feito lâmina di-
reta na ferida do animal para 
análise citológica”, completa.

Segundo o Ministério 
da Saúde, a raiva animal e 
a esporotricose estão entre 
as doenças que mais afe-
tam cães e gatos. A primei-

Zoonoses
O Centro de 

Zoonoses de João 
Pessoa, localizado 

no bairro dos 
Bancários, atende 

em média 30 
animais por dia, de 

segunda a sexta

Juliana Cavalcanti  
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

ra é uma doença infecciosa 
viral aguda grave, que aco-
mete mamíferos, inclusive o 
homem. Ela possui aproxi-
madamente 100% de morta-
lidade, sendo transmissível 
ao ser humano. 

A raiva é transmitida pela 
saliva de animais infectados, 
principalmente pela morde-
dura, arranhadura e/ou lam-
bedura. Nos cães e gatos, a 
eliminação de vírus pela sali-
va ocorre de dois a cinco dias 
antes do aparecimento dos si-
nais e persiste durante toda a 
evolução da doença. A mor-
te do animal acontece entre 
cinco e sete dias após o iní-
cio dos sintomas.

Em humanos, os sintomas 
incluem cefaléia, náuseas, dor 
de garganta, irritabilidade, fe-
bre e delírios. A pessoa fica 
consciente, com períodos de 
alucinações, até chegar ao 
coma e evoluir para o óbito. 

Depois de iniciar os si-
nais, a evolução até a morte 
dura entre dois e sete dias. A 
esporotricose, por sua vez, é 
uma micose provocada por 
um fungo, caracterizada por 
lesões na pele. Ela atinge ani-
mais e humanos e pode ma-
tar. Ela é contraída pelo con-
tato com meios ou animais 
contaminados e no caso dos 
gatos por meio da arranha-
dura ou mordedura. Nos fe-
linos, os sintomas mais co-
muns são feridas profundas 
na pele, que não cicatrizam 
e costumam evoluir rapida-
mente, além de espirros fre-
quentes. 

Para o veterinário João Al-
berto Filho, as pessoas que de-
cidem adotar um pet, preci-
sam ficar atentas para evitar 
doenças e caso, elas apareçam, 
devem saber como realizar 
os primeiros cuidados. E as 
principais formas de preven-
ção são a vacinação e as idas 
ao veterinário para consultas 
regulares. 

“Algumas doenças dos 
animais, chamadas de zoo-
noses podem ser transmitidas 
ao homem.  Existe uma gran-
de variedade de patologias a 
exemplo da raiva, a brucelo-
se, as doenças de pele, toxo-
plasmose e alguns fungos de 
aves que se apresentam mais 
nos pombos”, elencou.

Conforme o especialista, 
as viroses são outras doen-
ças que ocorrem bastante nos 
cães, tais como a hepatite in-
fecciosa, coronaviroses cani-
nas, além das doenças de pele.

 Porém, existe vários ou-
tros problemas e por isso é 
importante o tutor fazer uma 
observação diária do seu pet e 
qualquer comportamento es-
tranho levá-lo ao veterinário.

“É importante tanto a ob-
servação do seu animal, mas 
a melhor maneira de prevenir 

as doenças é a vacinação. Al-
gumas vacinas, podem ser fei-
tas em 28 dias e outras a par-
tir de 45 dias de vida, no caso 
de cães. Já os gatos, a partir de 
dois meses”, observa. 

Além das vacinas, o espe-
cialista destaca outras impor-
tantes formas de prevenção, 
tais como vermifugações, exa-
mes parasitológicos de fezes e 
alguns exames de sangue( in-
clusive no início da vida) e o 
exame neurológico do filhote.

A veterinária Marianne 
Dantas, por sua vez, reforça 
a recomendação sobre as va-
cinas, mas acrescenta que a 
castração dos animais é outra 
medida importante, pois serve 
para diminuir a reprodução e 
consequentemente a prolife-
ração de doenças e de animais 
errantes (animais livres e sem 
tutor que vivem nas ruas).

Uma destas vacinas é con-
tra a raiva para cães e ga-
tos, fornecida gratuitamen-
te pelo Centro de Zoonoses 
de João Pessoa.  Além desta, 
a  leishmaniose visceral tam-
bém pode ser prevenida atra-
vés de vacinação dos cães. “Já 
se tratando da esporotrico-
se, pedimos aos tutores que 
castrem seus gatos, como for-

ma de diminuir o acesso de-
les à rua, e consequentemen-
te menos brigas, já que esses 
animais se contaminam atra-
vés de arranhões. Também 
orientamos a vermifugação 
dos seus animais e idas regu-
lares ao médico veterinário”, 
aconselha a médica. 

Cuidados com pássaros
Além dos cachorros e ga-

tos, muitas pessoas costu-
mam criam pássaros e com 
eles, também é preciso aten-
ção, em especial com as ca-
lopsitas, periquitos e pa-
pagaios que pertencem a 
família dos psitacídeos e po-
dem ter fungos transmissí-
veis ao homem.

 “Inclusive, algumas 
doenças de aves podem cau-
sar cegueira. Por isso, di-
zemos que o médico cuida 
do homem diretamente e o 
médico veterinário trata de 
tudo que está ao redor dele 
para que não venha a causar 
problemas. É uma medicina 
igual a humana: sempre pen-
sa na prevenção e no fecha-
mento de um bom diagnos-
tico”, declarou João Alberto. 

Para o veterinário, quan-
do não há prevenção, es-

sas doenças podem causar 
a morte do animal, pois elas 
iniciam com sintomas leves, 
que vão se agravando levan-
do ao óbito. “A prevenção é a 
primeira coisa que temos que 
pensar porque vamos prote-
ger a saúde deles e a nossa 
também. 

A doença começa com 
sintomas leves que muitas 
vezes não são cuidados e não 
levados para um profissio-
nal. Assim,  o que poderia ser 
simples depois piora e o ani-
mal pode morrer”, ressalta.

Comportamento
A mudança de comporta-

mento, segundo João Alber-
to é a forma mais simples de 
identificar que algo está erra-
do com o bicho de estimação. 
Isso significa, por exemplo, 
que o animal perdeu naque-
le momento o interesse por 
brincadeiras ou não tem mui-
to ânimo.  “Há formas de 
prevenir o aparecimento pre-
coce de algumas enfermida-
des, pois alguns sinais já po-
demos observar no pet como 
tristeza, apatia, preguiça e 
falta de apetite. Esses são os 
sinais primários”, pontuou o 
veterinário. 

Vacinação, castração e cuidados especiais

n 

O evento 
vai contar, 
ainda, com 
food trucks, 
feirinha de 
artesanatos e 
de comidas 
regionais

Foto: Marcos Russo

Um dos objetivos da atividade é estimular uma postura mais responsável das pessoas em relação aos animais

n 

Algumas 
doenças 
dos animais, 
chamadas 
de zoonoses, 
podem ser 
transmitidas 
ao homem

Raiva animal é uma doença infecciosa viral aguda grave que mata quase a totalidade dos bichos infectados

Foto: Marcus Antonius/Arquivo A União
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Paraíba

Um suspeito de participação 
no assassinato de Marcos Antô-
nio Dantas, de 66 anos, foi preso 
pela Polícia Civil. Ele reside em Fa-
gundes, onde ocorreu o crime, no 
final da tarde de quarta-feira (4). 
O corpo da vítima, em clima de 
muita comoção e pedidos de vin-
gança, foi sepultado no cemitério 
da cidade.

O suspeito revelou à polícia que 
deu suporte aos dois rapazes que 
aparecem nas imagens de câmeras 

de monitoramento da casa lotéri-
ca e da rua em frente ao estabeleci-
mento, como também de outras que 
mostram a fuga da dupla que matou 
o idoso e nada levaram.

Ao ser ouvido na delegacia da ci-
dade o suspeito disse que ajudou os 
bandidos em troca de dinheiro que 
seria roubado e, para ele, a dupla se 
excedeu e matou o idoso, após agres-
sões. As investigações continuam 
com o objetivo de identificar os dois 
que estão foragidos.

Marcos Antônio foi baleado no momento que se preparava para fechar estabelecimento da família, em Fagundes

Suspeito diz ter ajudado assassinos
morte de idoso

na capital

Dupla tenta assaltar policial civil, 
um morre e o outro fica ferido

Um homem que se identificou 
como policial civil do estado do 
Ceará se apresentou ao delegado 
Aldrovilli Grisi como o autor dos 
disparos que matou um suspeito 
de assalto, que era conhecido por 
Luan e deixou outro suspeito feri-
do, identificado por Michel Douglas 
Barbosa do Rosário de 24 anos. Se-
gundo o delegado ficou comprova-
do que o agente de segurança agiu 
em legítima defesa.

Michel e Luan foram baleados 
no momento que tentavam assaltar 
o policial civil, na noite de quinta-
feira (5), no bairro do Geisel, Zona 
Sul de João Pessoa. De acordo com 
informações repassadas pela polí-
cia, a dupla já vinha praticando as-
saltos e, nas imediações do merca-
dinho Verde Vale investiram contra 
o agente.

A Polícia Militar esteve no lo-
cal onde o suspeito dos disparos 
se encontrava. Michel foi atingido 
com um tiro na panturrilha e no 
membro superior. De acordo com 
um dos socorristas, houve fratura 
e alojamento do projetil. No Trau-
ma, ele está na enfermaria sob cus-
tódia policial. 

No local, o delegado soube que a 
dupla, do bairro de Cruz das Armas 
já havia praticado outros assaltos uti-
lizando a moto. 

O assaltante ferido, antes de ser 
socorrido para o Trauma dizia que 
era pai de família, mas não explicou 
porque estava praticando assaltos. 
A polícia está levantando se a du-
pla já tinha antecedentes. Foi reali-
zada perícia onde ocorreu o crime, 
em seguida o corpo de Luan foi le-
vado para o Numol.

Luan foi morto na tentativa de assalto a um policial civil no bairro do Geisel

Foto: Rede Social

perseguição

Bandidos são presos após fazerem 
família refém em Campina Grande

Uma perseguição e troca de tiros 
levou a Polícia Militar a recuperar 
um veículo e produtos de um assal-
to ocorrido em um depósito de bebi-
das localizado na Avenida Dinamé-
rica, no mesmo bairro, em Campina 
Grande. Dois envolvidos no assalto 
foram baleados na troca de tiros, e 
socorridos para o Hospital de Emer-
gência e Trauma onde um deles fa-
leceu. O segundo assaltante já rece-
beu alta e foi levado para a Central 
de Polícia campinense.

O proprietário do estabeleci-
mento, José Anselmo Cavalcante, 
de 59 anos, foi ferido a bala pelos 
assaltantes, levado também para 
o Trauma, medicado e liberado. 
No local ele estava apenas com um 
funcionário, um rapaz de 18 anos 
de idade.

Segundo o major Jonathan Yas-
saki, no início da manhã o proprie-

tário do depósito foi surpreendido 
com pelo menos cinco homens que 
chegaram ao estabelecimento exi-
gindo dinheiro. Ele teria dito que 
não tinha devido o horário, mas que 
os ladrões podiam levar bebidas e 
seu veículo, uma caminhoneta.

Os bandidos colocaram produ-
tos na caminhoneta e antes de dei-
xarem o local resolveram atirar con-
tra Anselmo que foi socorrido pelo 
Samu. A PM tomou conhecimento, 
iniciou diligências e a perseguição 
ao grupo. Em uma rua do bairro 
houve a troca de tiros. Dois bandi-
dos foram baleados e os outros três 
conseguiram fugir, mas abandona-
ram a caminhoneta com todos os 
produtos.

Anselmo ao deixar o hospital 
disse que já havia sido vítima de ou-
tros assaltos. O major Yassaki disse 
que as diligências continuam.

desvendado

Polícia localiza, em Caicó, carro 
usado em roubo na Paraíba

Um taxista residente na cidade 
de Caicó (RN) foi preso pela Polí-
cia Civil da Paraíba como um dos 
envolvidos no assalto ocorrido na 
madrugada do último dia 5 quan-
do quatro homens armados ren-
deram o motorista da Prefeitura 
Municipal de Malta, no Sertão da 
Paraíba, e subtraíram a quantia de 
R$ 2 mil, três televisores Smarts, 
um computador, roupas e um veí-
culo Gol, modelo 2022, pertencen-
te àquela prefeitura. Com a prisão 
do suspeito, a polícia tenta locali-
zar os demais envolvidos como 
também o material roubado.

De acordo com o delegado El-
cenho Leite, os assaltantes utili-
zou um veículo Voyage, de cor 
branca e abordaram a vítima 
quando estava chegando em sua 
residência, naquela cidade e após 
se apoderarem do veículo e dos 

pertences fugiram no veículo táxi, 
de cor branca, placa QSG 8G38, 
com um adesivo na parte lateral 
da porta do passageiro, que seria 
da cidade de Caicó/RN.

O taxista preso alegou, inicial-
mente, ter sido contratado por R$ 
200 para viajar a Malta, mas sem 
explicar o motivo da viagem. Du-
rante o interrogatório, ele confes-
sou a participação e informou os 
nomes dos demais envolvidos. O 
delegado disse que estão sendo 
realizadas diligências para a lo-
calização dos outros três envolvi-
dos no assalto.

Para ajudar a polícia a locali-
zar, o delegado Elcenho Leite so-
licita o apoio da população, tanto 
da Paraíba como também do Rio 
Grande do Norte através, do te-
lefone 197 (Disque Denúncia) da 
Polícia Civil.

esperteza

Falsa doméstica 
causa prejuízo 
em residências 
e acaba presa

Uma mulher de 38 anos foi 
presa, ontem, por agentes da De-
legacia de Crimes Contra o Patri-
mônio no Valentina Figueiredo, 
na capital. Em desfavor dela exis-
tia um mandado de prisão pre-
ventiva expedido pela 3º Vara 
Criminal por furto de joias e ou-
tros objetos de casas onde traba-
lhava, causando um prejuízo de 
cerca de R$ 300 mil.

O delegado João Paulo Ama-
zonas disse que ela trabalhava 
como faxineira na casa de uma 
família, de onde subtraiu diver-
sos produtos, inclusive joias. Ele 
revelou que a mulher contava 
com uma rede de receptadores, 
todos já identificados e respon-
sabilizados pelos seus atos.

PM combate o tráfico de entorpecente e 
prende suspeito com dinheiro e balança

no sertão

A Polícia Militar prendeu  on-
tem um jovem, conhecido por 
“Galo Cego”, 25 anos, suspeito 
de tráfico de drogas na cidade 
de Coremas. 

Conforme as guarnições, con-
tra o preso havia um manda-
do de prisão expedido pela Co-
marca de Sousa. Com ele, foram 
apreendidas substâncias aná-
logas à maconha, crack e cocaí-
na, além de balança de precisão 
e uma quantidade em dinheiro.

Ele foi detido e conduzido à 
Cadeia Pública local, onde ficou 
à disposição da Justiça. O jovem foi flagrado com os entorpecentes quando fazia a comercialização

Motorista por aplicativo é morto a tiros 
na presença de várias testemunhas

sem identificação

Acerto de contas é a principal li-
nha de investigação da polícia para 
desvendar o assassinato de Liazal-
do Batista Rodrigues, ocorrido na 
manhã de ontem na rua entre o Ter-
minal de Integração e o Terminal 
de Passageiros, em João Pessoa. A 
morte de “Vaqueirinho” ou “Rei do 
Gado”, como era conhecido, foi re-
gistrada numa área bastante movi-
mentada. Polícia Militar e equipes 
da Semob estiveram no local.

O sargento Evaldo que coman-
dava uma das guarnições da PM 
conversou com algumas pessoas e 
soube que a vítima havia chegado 
ao local por volta de 5h em sua ca-

minhonete Hilux, placas MVS-2640 
como sempre fazia e ficou conver-
sando com motoristas de alternati-
vos. Pouco tempo depois apareceu 
um homem, mandou as pessoas se 
afastarem e disse “eu quero você” e 
passou a atirar. “Rei do Gado” ainda 
correu em direção a seu veículo, mas 
foi atingido por outros tiros nas cos-
tas. Em seguida o criminoso fugiu.

O delegdo Aldovrilli Grisi soube 
que a vítima já respondeu por tráfico 
de droga em Campina Grande, rea-
lizava transporte alternativo usando 
um veículo de alto valor econômico 
e também era visto catando latinhas 
nas imediações do Terminal de Inte-

gração para vender. Ele também ti-
nha outros veículos agregados. Ao 
lado do corpo o celular da vítima 
que chegou a tocar, sendo identifi-
cado o nome “esposa”.

Há cerca de quatro meses a”Va-
queirinho” discutiu com o motorista 
por alternativo, em Campina Gran-
de, sendo agredido. A hipótese de 
vingança também faz parte das in-
vestigações. 

Motoristas que estavam conver-
sando com “Rei do Gado” disseram 
que ele aguardava uma pessoa para 
receber um pacote. A Delegacia de 
Homicídios da capital vai investigar 
que pacote ele iria receber.

Policiais estiveram no local onde Liazaldo Batista foi morto, mas não conseguiram a identificação do autor dos disparos

Foto: Semob-JP

Foto: Divulgação
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Cinco cemitérios públicos 
de João Pessoa estarão aber-
tos neste fim de semana para 
as visitas daqueles que irão 
prestar suas homenagens nes-
te Dia das Mães. Durante essa 
semana, as equipes da Secre-
taria de Desenvolvimento Ur-
bano (Sedurb) da Prefeitura da 
Capital finalizaram os servi-
ços de manutenção e zelado-
ria nesses espaços.

No cemitério Senhor da 
Boa Sentença, no Varadouro, 
e no Santa Catarina, no Bairro 
dos Estados, haverá missas e 
estrutura com tendas e cadei-
ras para receber as pessoas du-
rante o dia dedicado às mães.

No Boa Sentença, a missa 
ocorre às 9h, e no Santa Catari-
na, às 10h. Nesses dois cemité-
rios, haverá ainda serviços de 
saúde, como testes de glicemia 
e aferição de pressão arterial.

As ações nos cemitérios 
públicos da cidade, segundo 
o secretário da Sedurb, Fábio 
Carneiro, são rotineiras e in-
tegram o planejamento ela-
borado desde o início do ano 
pela Secretaria. Para o Dia das 
Mães, essas atividades foram 
intensificadas para atender à 
maior demanda do período.

Nos últimos dias os cemi-
térios Santa Catarina (Bairro 
dos Estados), Senhor da Boa 
Sentença (Varadouro), Penha 
(Penha), Cristo (Cristo Reden-
tor) e São José (Cruz das Ar-
mas) receberam serviços de 
reparos técnicos e estruturais, 
pintura, troca e consertos de 
equipamentos, podas e ou-

Equipamentos públicos e privados de João Pessoa estão preparados para receber as visitações de Dia das Mães

Cemitérios abrem hoje e amanhã
Homenagem

tras melhorias. Ocorreu ain-
da a limpeza desses ambien-
tes com o apoio da Autarquia 
Especial Municipal de Limpe-
za Urbana (Emlur).

  Nos cemitérios privados, 
por sua vez, a programação 
inclui missas e homenagens 
especiais. No Memorial Vale 
da Saudade estão previstas 
atividades como missa, músi-
ca gospel, distribuição de ro-
sas naturais e carta da sauda-
de. A programação começará 
às 8h, com música instrumen-
tal ao vivo.

 Às 10h30 será o momento 
de celebração da palavra com 
o seminarista Thiago Carva-
lho. O cemitério Vale da Sau-
dade está localizado no km 50 
da BR-230, na cidade de Cruz 
do Espírito Santo. 

Já no Cemitério Parque das 
Acácias, os visitantes poderão 
acompanhar as celebrações 
das 8h30, 9h30, 11h e 16h com 
Padre Carlos. No Parque das 
Acácias, no bairro José Amé-
rico, as celebrações aconte-
cem pela manhã, às 8h30 e 
11h e também durante a tar-
de, como início às 16h, no sa-
lão ecumênico.  No Jardim 
Mangabeira, também no José 
Américo, acontecem pela ma-
nhã às 9h30. 

Cuidado
Ações são rotineiras 
e elaboradas desde 

o início do ano

Juliana Cavalcanti  
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Os cemitérios públicos 
de Campina Grande estarão 
abertos o dia todo duran-
te esse final de semana. Em 
razão do dia das mães, está 
prevista uma visitação ex-
pressiva.  A cidade tem, ao 
todo nove, cemitérios públi-
cos e um particular.

Os espaços abrirão hoje 
e amanhã, a partir das 6h, 
e fecharão às 18h. “Todos os 

anos, durante essa data, é 
registrado um grande nú-
mero de pessoas, e para que 
elas tenham a opção de visi-
tar os túmulos dos seus en-
tes queridos no horário que 
seja mais conveniente para 
cada uma delas, nós resol-
vemos deixá-los abertos du-
rante todo o dia”, informou o 
coordenador dos cemitérios 
públicos de Campina Gran-
de, Fernando dos Santos.

Durante essa semana es-
ses locais passaram por uma 
limpeza geral e arrumação. 

Campina Grande espera visitação expressiva
Giovannia Brito 
gibritosilva@hotmail.com

Horário
Os espaços estarão 
aberto a partir das 

6h até as 18h

O coordenador informou 
que, mesmo com os casos de 
coronavírus em baixa, será 
disponibilizado álcool em 

gel 70% aos visitantes.
Os cemitérios públicos da 

cidade estão localizados nos 
bairros do Monte Santo, Bo-
docongó, Cruzeiro, Araxá, 
Vila Cabral de Santa Terezi-
nha, José Pinheiro e nos dis-
tritos de Galante, São José 
da Mata e Catolé de Boa Vis-
ta. O particular se encontra 
em Velame.

Nesse local privado serão 
celebradas duas missas, às 8h 
e às 16h, e ele estará aberto 
também durante todo o final 
de semana até às 18h.

Nos cemitérios privados, a programação inclui a realização de missa, canções e distribuição de rosas naturais 

n 

No Parque 
das Acácias, 
os visitantes 
poderão 
acompanhar
as missas às 
8h30, 9h30, 
11h e 16h 
com o padre 
Carlos

Foto: Roberto Guedes

Shoppings 
estendem os
horários no 
fim de semana

Os shoppings de Cam-
pina Grande decidiram es-
tender seus horários nesse 
final de semana para ten-
tar atrair um número maior 
de consumidores na com-
pra de presentes para o Dia 
das Mães. Além de horário 
diferenciado, os principais 
estabelecimentos vão ofere-
cer programação especial.

O Partage Shopping, 
considerado o maior da ci-
dade, localizado no bair-
ro do Catolé, abre hoje, das 
9h às 23h, estendendo em 
uma hora o funcionamen-
to. Amanhã, ficará com a 
praça de alimentação aber-
ta das 11h às 22h. Já as lo-
jas estarão prontas para o 
consumidor das 14h às 20h. 
Além disso, o shopping es-
tará com uma programa-
ção cultural.

Já o shopping Luiza 
Motta, também no Catolé, 
abre das 9h às 22h. No pe-
ríodo da tarde, será ofere-
cido um coffe break, músi-
ca e sorteio de brindes. No 
Dia das Mães, funcionará 
das 11h às 18h. 

O shopping Cirne Cen-
ter, no Centro, funcionará 
até às 15h. Amanhã será fe-
chado. No shopping popu-
lar Edson Diniz, o funcio-
namento é das 8h às 15h, 
e também fecha amanhã.

festejos juninos

Funjope abre inscrições para projetos culturais 
 

 A Fundação Cultural de 
João Pessoa (Funjope) com ins-
crições abertas para projetos de 
cultura popular vinculados à 
participação de quadrilhas nos 
festejos juninos a serem incenti-
vados pelo Fundo Municipal de 
Cultura. Os interessados devem 
enviar suas propostas até o dia 
13 de maio. O valor total do edi-
tal é de R$ 335 mil.

“Esse edital faz parte do pro-
jeto de valorização das quadri-
lhas juninas de João Pessoa. A 
Prefeitura lançou hoje o projeto 
do São João, que vai de 12 a 24 
de junho, e o Festival de Qua-
drilhas faz parte desse proje-
to”, disse o diretor executivo da 
Funjope, Marcus Alves. “Esta-
mos realizando o edital para 
dar prosseguimento e garan-
tir a valorização e o estímulo às 

nossas quadrilhas juninas que 
estão espalhadas nos diversos 
bairros da cidade”.  Podem se 
inscrever coletivos representa-
dos por pessoa física e jurídica, 
exclusivamente pela platafor-
ma ‘1Doc’ disponível no Portal 
da Prefeitura de João Pessoa, 
no endereço eletrônico: https://
joaopessoa.1doc.com.br.

 Cada proponente poderá 
inscrever apenas um projeto 
artístico-cultural, e as inscri-
ções ficam vedadas a funcio-
nários do município de João 
Pessoa e parentes. Os projetos 
contemplados deverão ser exe-
cutados no período de 6 de ju-
nho a 29 de julho de 2022.  O 
edital e os formulários estão dis-
poníveis no Portal da Transpa-
rência, no link https://transpa-
rencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes?id=2682. Arquivos 
editáveis podem ser solicitados 
através do e-mail: funjope.ciclo-
junino2022@gmail.com.

fundação Casa de josé amériCo

Feira de Aromas recebe três outros eventos
A Feira dos Aromas, que 

acontece semanalmente na 
Fundação Casa de José Amé-
rico, em João Pessoa, rece-
be, neste sábado (7), três ou-
tros eventos: Retrôcando, Dia 
Verde e Mundo Veganoo. Os 
quatro serão realizados de 
forma simultânea, o que le-
vará ainda mais alegria, am-
pliando as atrações para o 
público.

 O Retrôcando, que reú-

ne vários brechós, estreou 
na Feira dos Aromas no dia 
19 de março passado, e ago-
ra volta para ficar. Os demais 
são novidade: o Dia Verde in-
centiva a economia solidária 
e promove uma relação mais 
próxima com a natureza, por 
meio da troca de conheci-
mentos, da venda de plantas 
e de práticas pedagógicas; e 
o Mundo Veganoo, que di-
vulga marcas e pessoas que 

trabalham no setor vegano, 
com rodas de conversa sobre 
veganismo, gastronomia, ta-
tuagem, cosméticos veganos 
e produtos naturais. 

 Na atração musical, o pú-
blico contará com o Trio Chi-
cote e seu forró pé de serra. A 
Feira dos Aromas ocorre das 
8h às 14h. Já o Retrôcando, o 
Dia Verde e o Mundo Vega-
noo começam às 10h e se es-
tendem até as 16h.O público contará com o Trio Chicote e seu forró pé de serra

Foto:  Secom/PB

Valores 
Serão escolhidas até 10 pro-

postas de quadrilhas do grupo 
A, com projetos no valor de R$ 
20 mil. No grupo B, serão até 
nove propostas, no valor de R$ 

15 mil cada uma. A documen-
tação necessária, prazos, en-
tre outros detalhes podem ser 
conferidos no edital.

 Como contrapartida, as 
quadrilhas contempladas se 

comprometem a realizar apre-
sentações nos eventos pré-ju-
ninos ou outros de natureza 
cultural dentro das progra-
mações a serem definidas pela 
Funjope.

Lucilene Meireles 
lucilenemeirelesjp@gmail.com

Interessados devem enviar suas propostas até o dia 13 de maio; o valor total do edital é de R$ 335 mil

Giovannia Brito 
gibritosilva@hotmail.com

Foto: Reprodução

em Campina
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“O conceito do 
evento não é 
só falar sobre 
música, mas a 

gente está unindo cultura, turis-
mo e arte em um evento senso-
rial, palavra que define tudo que 
vai acontecer”, explicou a voca-
lista da banda Os Eloquentes, 
Cíntia Peromnia, referindo-se à 
primeira edição do ‘Prainha com 
Maca’, que se realiza hoje e con-
siste no uso do catamarã Man-
sear como palco, que zarpa às 
11h30 da Praia do Jacaré, na cida-
de de Cabedelo, e finaliza com o 
retorno ao mesmo ponto da par-
tida, no intuito de apreciar o pôr 
do sol. Ao longo desse percurso 
de mais de seis horas, além de 
parada na ilha da Restinga para 
banho e uso do tobogã, os pas-
sageiros assistirão as apresenta-
ções do grupo e do DJ Maca.

Na ocasião, a cantora e com-
positora informou que no reper-
tório a ser tocado está incluído o 
lançamento do single ‘Raízes’, o 
qual vai integrar o primeiro ál-
bum homônimo da banda, com 
previsão de lançamento no se-
gundo semestre deste ano. Os 
ingressos são limitados, custam 
R$ 130 e já estão à venda no site 
Outgo (www.outgo.com.br/pra-
inha-com-maca). 

O projeto de executar um 
repertório praiano, enquanto 
se navega, num passeio por ce-
nários paradisíacos, a bordo de 
um catamarã, foi idealizado por 

Cíntia Peromnia e sua sócia e 
produtora, Efigênia Policarpo. 
“Queríamos fazer um evento 
diferente, que viesse para mar-
car, e escolhemos o Mansear, 
um dos mais luxuosos da cida-
de. Não vamos permitir a lota-
ção máxima do catamarã, que é 
de 170 passageiros, mas 140 pes-
soas, por questão de seguran-
ça. Vamos sair da Praia do Jaca-
ré e voltar ao mesmo lugar para 
contemplar o pôr do sol e assis-
tir a apresentação de Jurandy do 
Sax”, comenta ela.

Cíntia Peromnia contou que 
a  expectativa da banda é das 
melhores possíveis. “Estamos 
animadas e felizes por ser um 
produto muito bom, criamos 
a logomarca do evento e que 
conta com a parceria integral 
de empreendedores paraiba-
nos em áreas como cerveja e co-
mida. São dois momentos, o da 
agonia, no momento da produ-
ção, e a de alegria, quando esti-
vermos cantando para expurgar 
todas as mazelas. É uma marca, 
não um evento, pois já começa-
mos a pensar na segunda edi-
ção”, disse a vocalista da banda 
Os Eloquentes.

Para a artista, o projeto ‘Pra-
inha com Maca’ é sobre amor, 
música, paz e pôr do sol. “Te-
mos preparado um repertório 
cheio de reggae-pop, groove e 
soul. Nossa música tem uma pe-
gada diferente e o ‘Prainha com 
Maca’ vem com muita força, nes-
sa primeira edição. Além do lan-
çamento de ‘Raízes’, um reggae
-pop composto por mim e pelo 

produtor fonográfico e violonista 
Felippe Francis, o repertório que 
apresentaremos ainda inclui as 
14 músicas desse novo e primei-
ro álbum da banda, as canções 
do nosso EP e releitura de alguns 
clássicos de compositores como 
Lenine, Djavan e da banda O Ra-
ppa”, comentou Cíntia.

A vocalista garantiu que o re-
pertório da banda será o melhor, 
com o intuito de combinar com a 
experiência. “A bordo de um ca-
tamarã é uma experiência senso-
rial incrível. É um trabalho im-
portante esse movimento depois 
da pandemia da Covid-19. Tem 
o público do artista Maca, os se-
guidores d’Os Eloquentes, gente 
vindo de São Paulo, Recife, Natal 
e João Pessoa, que tem uma pro-
cura grande. Por isso, um ponto 
alto será a valorização do turis-
mo e da cultura, explorando as 
paisagens e belezas do rio e do 
mar. Vamos ver o resultado só 
depois, mas, com a expectativa 
da primeira edição, já estamos 
num frenesi gostoso”, disse ela.

Cíntia também justificou o 
convite para Maca participar do 
evento. “Ele não é um DJ de mú-
sica eletrônica, mas de brasili-
dade e ainda não é tão conheci-
do do público, o que será uma 
oportunidade para lhe dar mais 
visibilidade. Maca se interessou 
em remixar a música ‘Acredito’, 
composição de Felippe Francis”, 
apontou a cantora.

Divisor de águas
“Vai ser sensacional, um di-

visor de águas em termos de 

festa realizada dentro de um 
barco”, disse Everton Amaro, 
mais conhecido como Maca, re-
ferindo-se ao evento. Na oca-
sião, o artista informou que 
vai lançar o remix da músi-
ca ‘Acredite’, da banda Os Elo-
quentes. “Essa canção é uma 
versão com elementos eletrô-
nicos, bem diferente da versão 
original. Eu também vou tocar 
‘Mario Bros’, que compus ins-
pirado no desenho animado 
de videogame, com elementos 
sonoros da Bahia e de Pernam-
buco, e ‘Bicho Solto’, de Seu Pe-
reira”, elencou ele, cuja carreira 
iniciou em 2014.

Maca já tem pronto o seu 
novo projeto. Trata-se do re-
mix da música ‘Lisboa’, com-
posição de Anavitória e que 
tem participação de Lenine. “A 

canção é nova MPB que trans-
formei num piseiro”, definiu 
ele. “Ainda não lancei porque 
estão aguardando autorização 
da autora para isso, mas já ini-
ciei os contatos”, afirmou o DJ 
e produtor musical.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

No repertório, Os Eloquentes vão 
apresentar o reggae-pop ‘Raízes’, 

canção que vai integrar o primeiro 
álbum homônimo da banda, com 

previsão de lançamento para o 
segundo semestre
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Hoje, a banda Os Eloquentes 
se junta ao DJ e produtor 
musical Maca para uma 
apresentação a bordo de um 
catamarã, em Cabedelo

Uma navegação 
sensorial em alto-mar

Show

Everton Amaro, mais conhecido 
como DJ Maca (ao lado), vai lançar 

o remix da música ‘Acredite’, da 
banda Os Eloquentes
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Através do QR Code 
acima, acesse o site 

oficial Outgo para os 
ingressos
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Guarany e o livro que não chegou a lançar
A última vez que falei com 

Guarany Marques Viana – 
que nos deixou no domingo, 
24 de abril – foi exatamente 
no dia em que completava 80 
anos, há dois meses, quando 
ele me ligou solicitando que 
escrevesse a apresentação do 
seu novo livro, Uma breve his-
tória do Saneamento na Paraíba. 
Notei que a sua voz já não es-
tava tão firme e lhe perguntei 
sobre sua saúde. Ele não se fez 
de rogado e respondeu:

– Tio Carrinho (era assim 
que ele me tratava), conti-
nuo lutando pela vida. E vou 
vencer! 

Ouvi e pedi que me man-
dasse os originais para cum-
prir a missão (embora de sa-
neamento eu saiba muito 
pouco). 

E assim o fiz, me atendo 
muito mais à própria vida de 
Guarany, sem dúvida, um dos 
melhores técnicos que a Paraí-
ba já produziu – engenheiro, 
professor, presidente da Ca-
gepa, Superintendente da Su-
plan (colaborou muito comigo 
na missão quase impossível 
de construir dois estádios de 
futebol em 15 meses) e profun-
do conhecedor de saneamen-
to básico – considerado como 
um dos melhores do Nordes-
te, quiçá do Brasil.

E, em uma semana con-
segui produzir as linhas que 

transcrevo abaixo, mais como 
uma homenagem ao amigo, 
companheiro, colega Gua-
rany que, dentre outras quali-
dades, era o temido campeão 
de tênis de mesa (ping-pong) 
nas Olimpíadas Universitá-
rias na década de 1960.

O livro, segundo me infor-
mou a eterna companheira de 
Guarany, Jamille, está pronto e 
brevemente será lançado.

A mim, resta dizer que ao 
ver aquele corpo inerme num 
caixão com o corpo quase co-
berto de flores, só consegui 
balbuciar uma expressão de 
mim para mim mesmo:

– Vai em paz, companhei-
ro. Um dia, amigo, nós vamos 
nos encontrar...

Apresentação do livro
“De repente, não mais que 

de repente, sou surpreendido 
por um colega e amigo para 
cumprir missão que, a par de 
me lisonjear, me remete ao de-
ver de me sair bem dela – a 
honra que, pela segunda vez, 
me concede o companheiro 
Guarany Marques Viana de 
escrever a apresentação do 
seu novo e importante livro 
Uma breve história do saneamen-
to na Paraíba.

E eu, velho amigo de Gua-
rany, não posso e nem devo 
me furtar a tal desiderato – 
tal qual o fiz em 2014, quan-

do tive a honra de fazer a 
Apresentação das Memórias 
de Guarany, editado para co-
memorar o Jubileu de Ouro 
de formatura dos engenhei-
ros de 1964 da nossa Escola 
de Engenharia da Universi-
dade Federal da Paraíba.

Se nas suas memórias, 
Guarany recorda, com mui-
tas lembranças e um tanto de 
saudosismo, o seu passado so-
bretudo ao recordar sua infân-
cia de menino pobre vindo do 
interior e parte de uma plêia-
de de sete filhos, colocados no 
mundo pelo casal Sebastião 
Viana de Oliveira e Amerin-
da Marques Viana, agora a sua 
atenção se volta mais direta-
mente para focar num assun-
to em que é doutor na acepção 
do termo – o saneamento.

Poderia ser um escrito ári-
do que levaria os leitores a tão 
somente buscar informações 
e números sobre o tema, na 
Paraíba, no Brasil e no mun-
do – como só acontece com 
os livros denominados de di-
dáticos.

Ocor re  que Gua ra ny 
avança muito mais na ma-
téria e consegue, ao longo de 
175 páginas, transformar a 
nova peça de sua lavra, numa 
leitura interessante, plena de 
informações uteis para os en-
tendidos ou não no assunto e 
– o que é mais significativo – 

elabora  um verdadeiro docu-
mentário sobre o saneamen-
to básico, o abastecimento 
d’água e suas virtudes quan-
do são postos à disposição 
do povo e os malefícios que 
causam aqueles que não têm 
acesso a essas condições de 
vida, o mínimo que o Esta-
do pode e deve oferecer aos 
cidadãos.

E Guarany, utilizando 
uma linguagem simples e 
escorreita, no desenvolver 
do seu livro, consegue o que 
poucos atingiram – transfor-
mar um livro cheio de nú-
meros e dados estatísticos 
num volume caracterizado 
por construir uma verdadei-
ra história sobre o saneamen-
to na nossa província.

Esta honra que, graças 
a amizade que nos une, me 
torna – como disse no início 
– lisonjeado, mas, ao mesmo 
tempo, faz crescer a minha 
responsabilidade de, em me-
nos de 50 linhas, descrever o 
acerto e a desenvoltura com 
que Guarany Marques Viana 
transita no tema. Sem arrou-
bos nem encômios gratuitos 
e vazios, resta-me agradecer 
ao velho companheiro da Es-
cola de Engenharia, a oportu-
nidade que me concedeu que, 
repito, para mim, é uma subi-
da honra – como falavam os 
oradores de antanho.

Orlando Tejo e a musa matuta
Orlando de Castro Pereira Tejo 

nasceu em Campina Grande, na Rua 
da Lapa em 1935, e faleceu no Reci-
fe, em 2018, aos 83 anos de idade. Zé 
Limeira - O Poeta do Absurdo, sua obra
-prima publicada em 1973; ao longo 
de décadas inspirou muita gente e 
foi leitura obrigatória nos círculos li-
terários pelo Brasil afora. Zé Limeira 
era o cantador de viola com um esti-
lo surrealista e absurdo na maneira 
de usar as palavras na sua poesia im-
provisada. Zé Limeira pode ter existi-
do ou não, visto existir essa polêmica, 
mas o fato é que o mito ficou e trans-
cendeu o real.

Orlando Tejo nasceu e se criou ou-
vindo os poetas cantadores. Fez a res-
surreição de uma personalidade que 
lhe parecia, e, de fato, fascinante. Zé 
Limeira restabelece, ao lado de outros 
cantadores nordestinos, os velhos me-
nestréis, que iam de castelo em castelo, 
de cidade em cidade e de fazenda em 
fazenda, tangendo a viola e os versos 
harmoniosos da poesia popular.

Fato curioso ocorreu com Orlan-
do Tejo, quando o mesmo trabalhava 
no Senado Federal em Brasília. Quem 
nos conta é Luiz Berto, amigo do poe-
ta e colega de trabalho:

“Era manhã de segunda-feira e Or-
lando Tejo invadiu minha sala num 
aperreio que não era de seu costume.

– Berto, tô encaracolado.
Não sei se vocês sabem, mas Orlan-

do Tejo é o sujeito mais calmo e des-
cansado desse mundo, incapaz de se 
aperrear até dentro de uma casa em 
chamas. Mas naquela manhã, o ho-
mem estava mais agoniado do que ba-
corinho em caçuá.

A tranquilidade habitual, emol-
durada pelas serenas baforadas no 
cachimbo, fora substituída por um 
avexamento que, francamente, dei-
xou-me curioso. E largou o seu pro-
blema sem mais demoras. 

– É o seguinte: o novo gerente da 
Caixa Econômica é meu leitor e se tor-
nou meu amigo. Assumiu a agência 
e me deu um cheque especial na sex-
ta-feira. Resultado: já estourei o limi-
te em trinta mil cruzeiros neste fim 
de semana.

Conhecedor da total inabilidade 
de Orlando para gerir suas finanças, 
para mim não foi surpresa o estou-
ro no limite do cheque especial. Sur-
preendente era a velocidade como isso 
se dera. Recebera o cheque na sexta-fei-
ra e na segunda já estava pendurado. 
Em verdade, suas habilidades aritmé-

ticas limitavam-se à soma das alegres 
lembranças, à subtração de tristeza, à 
multiplicação da mais imensa legião 
de amigos e à divisão de uma ternu-
ra e de um lirismo que só mesmo pes-
soas encantadas como Tejo estão auto-
rizadas a ter. Expliquei-lhe que estava 
duro e não poderia ajudá-lo no momen-
to. Estava sendo tão franco quanto, com 
a mesma franqueza, lhe arranjaria ime-
diatamente a miserável quantia, caso a 
tivesse, para não vê-lo naquele sufoco. 
Funcionário público só vê a cor do di-
nheiro no fim do mês e por infelicidade, 
estávamos ainda no início da segunda 
quinzena. Tentei explicar-lhe isso com 
tranquilidade, mas ele parecia insensí-
vel a qualquer argumento.

– Mas eu não posso é ficar desmo-
ralizado perante o gerente, que é meu 
conterrâneo da Paraíba e me deu o che-
que especial em confiança, por amor 
aos meus escritos. Um admirador, em 
resumo. Vai ser muito chato... 

Expliquei-lhe que pessoalmente 
não podia fazer nada, mas lembrei-lhe 
que, como em boa repartição pública, 
a Câmara tinha seu agiota de plantão 
para socorrer os desesperados naque-
las precisões agoniosas. O anjo da 
guarda dos necessitados, acudidor de 
precisões prementes, tão injustamen-
te malhado pelas pessoas gradas, mas 
capaz de salvar um vivente de um su-
foco sem fazer fichas, preencher cadas-
tros, telefonar para o SPC ou promis-
sórias registradas em cartório. E dei a 
indicação ao Tejo:

– É só você procurar o Canindé.
Meu amigo João Canindé Tolenti-

no Ribeiro entrou nessa história como 
Pilatos entrou no Credo. Tão lascado 
quanto qualquer um de nós, apenas 
estabelecia o contato entre o agiota e 
os possíveis fregueses, não ganhando 
nada com isso, salvo o fato de se bene-
ficiar com um juro mais baixo quando 
também precisasse de dinheiro. Or-
lando Tejo não sabia quem era Canin-
dé, mas já tratou-o com uma familiari-
dade que era bem do seu estilo.

“Então ligue logo para esse filha-
da-puta desse Canindé, e diga que eu 
preciso de trinta. Depois da ligação Ca-
nindé mandou dizer que, se o dinhei-
ro saísse, só sairia no dia seguinte. Ter-
ça-feira. Berto transmitiu o recado a 
Tejo no qual ele ficou desesperado. Pe-
diu para explicar a Canindé que des-
se um jeito senão seria tarde demais”. 
Os cheques que ele, Tejo, havia emitido 
entrariam à noite. Então, Orlando Tejo 
lançou mão da poesia para difamar Ca-
nindé. Aqui temos alguns fragmentos 
dos versos que Tejo fez difamando e de-
pois de conseguir o dinheiro passou a 
elogiar o agiota famoso, Canindé:

Louvação a Canindé
Estando sem um tostão / E me encon-

trando bem perto, / Fui procurar Luiz 
Berto / Para alguma solução. / Berto dis-
se: “Meu irmão, / Eu também queria até 
/ Fazer um querrequequé / Daquele que o 
diabo pinta / Para ver se arranco trinta / 
Do bolso de Canindé.” // E toca a telefo-
nar / E Canindé a correr, / Mas não pôde 
se esconder / E teve que tapear: / “Pela ma-
nhã não vai dar, / Porque de tarde é que é 
/ Bom para a coisa dar pé. / Aguarde, por-
tanto, amigo. / Berto ficou de castigo / Es-
perando Canindé. // E eu que necessita-
va / Também da mesma quantia / Me fiei 
nessa franqueia / Que Canindé propala-
va / Quando eu menos esperava / O safa-
do, de má-fé, / Filho de puta ralé, / Disse 
que hoje não tem nada... / Ah! uma foice 
amolada / No chifre de Canindé”.

Nosso Amigo Canindé
Um sujeito despeitado, / Desses de bai-

xa maré, / Inventou que Canindé / É um 
canalha safado. / Eu fiquei preocupado / 
Com a informação ralé, / Porém não per-
di a fé / Em quem merece louvores... / E 
haja palmas e haja flores / Na fronte de Ca-
nindé. // Tenho dito e sustentado / (Todo 
mundo sabe disso) / Que na Câmara, esse 
cortiço, / Há um cidadão honrado, / Pai de 
família extremado, / Homem de bem e de 
fé! / O Papa já disse até / Que há no tor-
rão brasileiro / Padre Cícero em Juazeiro 
/ E em Brasília, Canindé.

Foto: Reprodução

Capa de ‘Zé Limeira - O Poeta do Absurdo’

Colunista colaborador

Mais conhecido no Brasil por sua prosa 
monumental que pode ser lida no volume 
da antologia Contos de Kolimá, o escritor 

Varlam Chalamov (1907-1982) foi, acima de tudo, 
um poeta. Por descrever a dura realidade dos 
campos de trabalhos forçados, que vigoraram na 
antiga União Soviética, seu trabalho literário é com 
frequência associado ao de Aleksander Soljenítsin 
(1918-2008), vencedor do Nobel de Literatura em 
1970. A relação entre os dois azedou, apesar de uma 
tentativa inicial de aproximação, Soljenítsin teve, por 
exemplo, Chalamov como hóspede em sua dacha, 
e chegou até a convidá-lo para escrever a obra 
Arquipélago Gulag a quatro mãos. 

Curioso é que além da temática em prosa, a 
poesia foi algo que marcou a tumultuada relação 
entre os escritores. Soljenítsin dizia que preferia 
a poesia de Chalamov à sua prosa e até mesmo 
à própria pessoa dele. Por sua vez, Chalamov, 
numa carta escrita a Soljenítsin, nunca enviada, 
elencou como uma das principais razões de seu 
desentendimento estético se dava, justamente, em 
relação à poesia do seu desafeto. A Chalamov 
causou espécie a forma compulsiva como Soljenítsin 
escrevia poemas, conforme testemunhou. 

Aprisionado nos campos de trabalho forçado, 
o ser humano despia-se de qualquer vestígio de 
humanidade. Isso é evidenciado por Chalamov 
em seus contos e também em seus poemas. Em 
Silentium, que traduzimos em primeira mão 
para o português, Chalamov recupera um tema 
cara da tradição poética russa, da incapacidade 
da expressão da língua, glosado antes por 
Fiódor Tiútchev (1803-1873) e Óssip Mandelstam 
(1891-1938), pondo-o sob a perspectiva de sua 
experiência.

Silentium

Sangue e amargura / Aquilo que você viu, de 
tudo, / Se para casa está de regresso / Sem um pio, 
não esquece .

Em alto teor etílico, / Com malária e em delírio, 
/ Ou / No cavalete / Onde carrascos teus músculos 
rasguem, / Cale-se.

Em um sonho tão feliz / À esposa que te quis / Sob 
a  aurora iluminada / Não fale nada

Nem ao pai / Que jaz / Debaixo da terra / Ainda 
assim, não conte o que uma vez era.

Sua mãe, ajude. / Sua mãe, dissimule. 

À filha, / Ao filho, / Na noite / Azulada / Sobre 
como foi sua vida / Nada diga.

E a amizade certa / Que sua mão aperta / Em 
direção à chave que os seus segredos abre, / Sobre 
isso, cale.

Mas desperto no último limiar, / Cansado da 
verdade e da mentira / A Deus / um pouco daquilo, / 
Apesar de tudo, diga. 

****
Silentium

Кровь и обиды, / Всё, что ты видел, / Если 
вернёшься домой, / Помни немой.

В пьяном чаду, / В малярийном бреду, / Либо / На 
дыбе, / Где мышцы твои рвут палачи, / Молчи.

В счастливом сне / Любимой жене / В свете зари / 
Не говори.

Даже отцу, / Мертвецу, / На могиле / Ведь не 
расскажешь были.

Матери – помоги. / Матери – лги.

Дочери, / Сыну / Ночью / Синей, / О том, как ты 
жил, / Не расскажи. 

И, другу / Сжимая руку, / К тайнам своим 
открывая ключи, / Про это – молчи.

Но на последнем встав пороге, / Устав и от правды, 
и от лжи, / Богу, / И то немного, / Всё-таки расскажи!

Astier
  Basílio

Varlam
Chalamov

astierbasilio@gmail.com

Chalamov (1907-1982), autor de ‘Contos de Kolimá’

Foto: Divulgação
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Ela se prepara para sair mais cedo do 
trabalho. A conversa com o chefe é 
antecedida de pedidos das colegas de 

trabalho. Sem que ela soubesse, algumas de 
suas amigas pediram encarecidamente que a 
liberassem duas aulas mais cedo hoje, pois sua 
filha mais nova está completando quinze anos e 
ultimamente ela anda muito depressiva. 

– Senhor diretor, gostaria de comemorar os 
quinze anos de minha filha hoje à noite. O senhor 
poderia me liberar das duas últimas aulas? Depois 
as reponho com prazer. “Tudo bem”, ele respondeu 
e a desejou uma bela noite.

Toda contente, ela vai à padaria, compra 
alguns salgados, segue para casa cheia de 
bagagem, além do bolo e salgados, portava 
uma bolsa cheia de provas e outra com seus 
pertences e ainda uma coleção de livros que 
deveria analisar. Sim, tarefa nobre para uma das 
professoras mais competentes da escola. 

Era umas 17h15 e o trânsito já demonstrava o 
seu nervosismo. Anda um pouco e para, gastando 
aquele precioso tempo em que já poderia estar 
em casa. Naquele instante, seu espírito é tomado 
por um pensamento reflexivo, muitos momentos de 
sua vida, e daqueles 15 anos principalmente, eram 
tangidos por sua mente compondo imagens que 
se sobrepunham assim como um filme. Lembrou 
da ansiedade no dia de ter sua primeira filha, da 
escolha do nome, de quando era feliz com seu 
ex-marido (que foi seu segundo namorado). É, tem 
dois anos que eles não se encontram, não trocam 
palavras, separação abrupta e sem qualquer 
chance de retorno. De amável e compreensivo, ele 
se tornou violento e egoísta. Antes da separação, 
disse que não aguentava mais sentir o cheiro dela, 
a voz o irritava e a passividade com que ela levou 
tudo isso, fez ele tripudiar e até dizer para família e 
amigos que não sabia que havia casado com uma 
mosca morta. Em pensamento respondeu: “Mas 
fomos felizes por um período, bons tempos”, um 
misto de dor e saudade que se desfaz ao lembrar 
que na atualidade o pai do casal está em um 
esforço profundo para afastá-la de seus filhos com 
artimanhas diversas.

Seu filho mais novo está no momento de 
escolher seu time de futebol e o pai o tem levado 
até para treinamentos. Inscreveu o garoto na 
escolinha do clube, engraçado que eu, minha 
família e até os irmãos dele torcem pelo Treze, 
mas ele é raposeiro e está forçando de todas as 
maneiras para que o filho também seja. Depois da 
separação, ele tem ido buscar e deixar a filha na 
escola, coisa que nunca fez, e ainda a matriculou 
na natação. Aquele justo sentimento de pertença 
aos filhos estava esgotando sua saúde mental. 
Já eram quase dois anos de agonia, de medo de 
um (ou os dois) resolver morar com o pai, porque 
ele é mais legal, porque tá fazendo tudo o que ela 
como professora não tinha dinheiro nem tempo. O 
pensamento se esvaiu quando chegou em casa. 
Pediu ao taxista que esperasse. Correu, pôs o bolo 
e salgados na mesa, os filhos estavam em seus 
quartos, o cheiro de perfume induziu a pensar que 
tinham acabado de tomar banho. Ela volta ao táxi, 
pega suas coisas e entra.

No sofá da sala, põe sua bagagem, retira as 
sandálias e o blusão, quando a filha sai do quarto 
toda arrumada com a roupa que ela deu no São 
João, falava ao celular. Seu filho também saia do 
quarto se ensacando. Ela se ajoelha e ajeita a roupa 
do rapazinho. A ligação termina e ela pergunta 
a filha: “E vão sair???”; “Sim, vamos jantar com 
painho, ele já está aí na frente!”. A porta se fecha 
e um precipício se abre em seus pés. Olha para 
o bolo e deixa cair um choro tão terno e justo. 
A desolação era dilacerante. Levanta e resolve 
tomar uma atitude drástica. No cantinho embaixo 
da pia, pega veneno de rato e mistura a um suco 
concentrado de caju que havia decantado na porta 
da geladeira. Enche o copo e vai até a mesa. Come 
um canudinho, olha para o bolo com um tímido 
sorriso. Põe o copo na altura dos olhos, mistura 
algumas vezes, mais adiante a luz morna que clareia 
a mesa dependurada do teto. “Mas meu Deus, 
o que estou prestes a fazer? Mas vai ser melhor 
para todo mundo, os meninos vão morar com ele e 
pronto”. Olha para a sala e seu olhar se fecha em 
um chaveiro em sua bolsa, do Centro de Valorização 
da Vida, o famoso CVV. Ganhou de uma amiga 
professora e ela resolve ligar para o 188. Aos prantos, 
descarrega sua alma de tudo aquilo que estava a 
sufocando, antes disse a voluntária do veneno no 
suco e uma longa conversa tem início.

Depois de ouvir piadas, sorrir, e mesmo antes de 
desligar, se dá conta da tragédia que ia cometer. 
Jogou tudo fora! Pôs o telefone no gancho, uma 
leveza espiritual a fez tomar um banho e ir corrigir 
provas. Não foi ao escritório, preferiu a mesa 
e aquela iluminação amena. Abriu um vinho, 
pediu uma pizza e entendeu que tinha que ser ela 
mesma, que não podia fazer coisas impossíveis e 
que o encantamento era simplesmente viver. Os 
filhos chegaram, contentes, descreveram o passeio. 
Ajudou-os a ir para cama, os enrolou, beijou a testa 
e foi dormir com a alma tranquila por perceber que 
como mãe os teria para sempre.

Crônica 
  Em destaque

E se eu os perder?

Thomas Bruno Oliveira 
thomasbruno84@gmail.com

Dois artistas de destaque se apre-
sentam hoje e amanhã, no Centro Cul-
tural Espaço Mundo, no Centro Histó-
rico de João Pessoa: Nathalia Bellar e 
Escurinho, respectivamente.

Hoje, Bellar volta ao palco do Espaço 
Mundo a partir das 21h, para um mer-
gulho nos anos 1990, com as participa-
ções de Titá Moura e Yuri Carvalho. O 
show conta com um repertório dedica-
do aos principais sucessos de pagode 
da época de ouro desse gênero musi-
cal. O couvert artístico custa R$ 15 ante-
cipado no site oficial do Sympla (sym-
pla.com.br/espacomundo).

Nascida em João Pessoa, Paraíba, 
a “cantautora” Nathalia Bellar possui 
mais de 15 anos de trajetória artística. 
Em 2017 participou do programa The 
Voice Brasil e expandiu as fronteiras de 
seu público; em 2020, lançou o seu pri-
meiro álbum, Catavento, que dialoga 

com o pop e faz um passeio sonoro por 
diversas influências brasileiras, trazen-
do elementos do samba, do coco eletrô-
nico e dos afoxés que destacam a ances-
tralidade africana e a força das raízes 
de cultura nordestina.

Amanhã é a vez do cantor e com-
positor Escurinho, que traz seu pro-
jeto Forró do Escurinho ao Espaço 
Mundo para o pé-de-serra com as 
participações de Lua Isa e Diógenes. 
O evento tem início às 18h e o couvert 
artístico custa R$ 15 por pessoa, sen-
do que as mães que comparecerem 
acompanhadas dos filhos (as) ga-
nham um drinque e as 10 primeiras 
entram gratuitamente. 

No repertório do trio, estão releitu-
ras de clássicos de nomes como Luiz 
Gonzaga, Trio Nordestino, Jackson do 
pandeiro, dentre outros. A formação do 
trio é Escurinho (voz e triângulo), Lu-
cas Carvalho (sanfona) e Rodrigo Ama-
ral (zabumba).

Nathalia Bellar e Escurinho fazem shows hoje e amanhã, respectivamente

Espaço Mundo apresenta 
samba e forró no centro

Música

Da Redação
Foto: Rafael Passos/Divulgação

Escurinho tocará forró pé-de-serra

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 muda-
ram 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 magizoologis-
ta Newt Scamander (Eddie Redmayne) para 
liderar uma equipe de bruxos e um corajoso 
padeiro trouxa em uma missão perigosa. CEN-
TERPLEX MAG 2 (leg.): 20h30; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 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 contro-
lar toda a magia existente no mundo. CINÉPO-
LIS 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 (ex-
ceto seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 15h40; 
CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 15h40.

Foto: Disney/Divulgação

Channing Tatum (E) e Sandra Bullock (D) estrelam a aventura cômica ‘Cidade perdida’
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‘Caravana Interatos’ apresenta espetáculo em São Mamede
TeaTro

Depois de uma oficina para de-
senvolver aptidão teatral em ado-
lescentes e adultos, realizada nesta 
semana, a programação da ‘Cara-
vana Interatos’ no município de 
São Mamede terá a apresentação 
gratuita do espetáculo Guara-Ma-
mo, da Cia. Mutuca de Circo e Tea-
tro. A encenação acontecerá hoje, a 
partir das às 19h, no Auditório da 
Secretaria de Educação.

Com três contadores de histórias 
que se desdobram em vários perso-
nagens, e um músico construindo a 
trilha sonora desta aventura, Guara
-Mamo remonta contos e causos dos 
mestres e mestras do Vale do Gra-
mame, em uma mescla de poesia, 
circo, teatro, música e muita ima-
ginação. Como um mergulho num 
rio de águas profundas, os contado-
res carregam o público a um mun-
do imaginário repleto de fantasias 
e também de verdades, com rela-
tos que colocam em suspensão nos-
sos conhecimentos e trazem à tona 
a sabedoria de um povo que está na 
gênese de nossa sociabilidade. São 
quatro histórias que chamam aten-
ção pelo enredo e pelos seus desfe-
chos surpreendentes.

No ano de 2015, a Cia. Mutuca foi 
criada e realizou um estudo de cam-
po acerca da cultura do Vale do Gra-
mame, focando na coleta de histórias 
e causos populares desta região, no 
intuito de valorizar e rememorar as 
raízes da construção da identidade 
cultural brasileira. Tem em sua for-

mação quatro atores: Aquiles Nud, 
Lívio Brandão, Vladimir Santiago e 
Walter Olivério. Após dois anos de 
pesquisa junto aos indígenas, qui-
lombolas, pescadores e artistas po-
pulares do vale, o material coletado 
resultou em Guara-Mamo.

A iniciativa é realizada pelo Go-
verno do Estado da Paraíba, atra-
vés da Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba (Funesc). Os artistas par-
ticipantes foram selecionados por 
meio de edital. Desde a abertura, 
que aconteceu no dia 14 de abril, a 
‘Caravana Interatos’ já passou pelas 

cidades de Pedras de Fogo, Duas Es-
tradas e Solânea. Até 2 de julho, data 
do encerramento, o projeto também 
leva espetáculos e oficinas aos muni-
cípios de Monte Horebe, Poço Dan-
ças, Serra Grande, Esperança, Mon-
teiro, Ouro Velho, São João do Rio 
do Peixe e Baía da Traição.

Da Redação

Balaio
Montagem apresentada 

gratuitamente hoje é 
uma mescla envolvendo 

poesia, circo, teatro, 
música e muita 

imaginação pela Cia. 
Mutuca de Circo e Teatro 

‘Guara-Mamo’ remonta causos dos mestres do Vale do Gramame

Fotos: Funesc/Divulgação

Vem no ritmo do bregafunk e do piseiro 
a primeira composição da cantora Juliette. 
Já disponível nas plataformas de música, 
‘Cansar de dançar’ mostra a artista mais 
solta e confiante na interpretação da can-
ção que marca o primeiro single solo que ela 
divulga desde o lançamento, há seis meses, 
do EP que leva o seu nome. Assinam em 
conjunto a música um trio de conterrâneos 
paraibanos da faixa produzida por Hitma-
ker, dupla por trás de sucessos como Anit-
ta, Luísa Sonza e Marina Sena.

“É um ritmo que vocês ainda não me ou-
viram cantar. Estou ansiosa para vocês ou-
virem”, comenta Juliette. “Gosto muito de 
trabalhar sons e elementos que me fazem 
bem, que eu mesma gostaria de ouvir. É 
desse desejo que nasceu ‘Cansar de Dan-
çar’. É uma música cheia de leveza, bom
-humor, uma novidade no meu repertório. 
Espero de verdade atingir um efeito positi-
vo nas pessoas”, complementa a artista que 
detém até hoje o recorde de maior número 
de pré-saves da história do Spotify Brasil e 
segunda maior estreia de um álbum ou EP 
brasileiro na plataforma.

Um dos autores de ‘Cansar de dançar’ 
é Juzé, vocalista e violonista da banda Os 
Gonzagas. Ele já havia emplacado três das 
seis músicas do álbum de estreia de Juliet-
te, com as canções ‘Bença’, ‘Diferença mara’ 
e ‘Sei lá’. “A batida que predomina é o bre-
gafunk. Ritmo nordestino que já ganhou o 
Brasil e mistura-se com pagode baiano e o 
funk carioca no single, que promete balan-
çar quem der o play”, garante Juzé. Eles se 
juntam aos amigos Luket e Soulucas (Lu-
cas Dantas) na autoria da música.

Depois de desenvolver um esboço do 
single que chamou a atenção de Juliette 
pelo ritmo e pelo refrão, a cantora e Juzé 
juntaram-se para incorporar na letra o re-
cado que ela queria passar, dando um tom 
poético à mensagem de diversão e empo-
deramento. “Esse processo foi muito inte-
ressante e me surpreendeu. Foi uma tro-
ca rápida na sintonia. Fechamos a música 
da melhor maneira que poderia ficar na 
voz dela”, destaca o músico. A mensagem 

Disponível esta semana, canção ‘Cansar de dançar’ é uma parceria com o vocalista da banda Os Gonzagas

Juliette se lança como compositora
Música

é ditada por versos como: “O mundo aca-
bando e você me julgando / Me bota na 
caixa, quer me rotular / Você vai falando 
e eu vou rebolando / Eu vou te mostrar 
onde é meu lugar”.

Na capa do single, outro talento pa-
raibano. O artista visual, quadrinista e 
ilustrador patoense Shiko ficou respon-
sável por criar um sentido imagético ao 
single. Ele se inspirou na estética tipica-
mente brasileira dos cartazes de filmes 
nacionais antigos, como Dona Flor e seus 
dois maridos (1976) e Bye bye, Brasil (1979). 
A música também deve ganhar uma ver-
são audiovisual, com um clipe a ser divul-
gado em breve. 

Juliette segue na estrada desde março 
de 2022, quando deu início à turnê Cami-
nho, que está viajando por cidades de di-
versas regiões do país. O repertório dos 
shows é composto pelas faixas presen-
tes no EP de estreia, assim como inter-
pretações de canções de outros artistas 
que tiveram importância na trajetória da 
cantora. O repertório da cantora e agora 
também compositora tem incorporado 
também músicas realizadas em colabora-
ção com Alok, Luis Fonsi, Lunay e Lenny 
Tavárez (em ‘Un Ratito’) e Israel & Rodolf-
fo (em ‘Sobre’).

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Com capa criada pelo quadrinista Shiko, 
‘single’ é um bregafunk, ritmo nordestino 
que mistura pagode baiano e funk carioca

Imagem: Divulgação
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Nova música da ex-BBB paraibana deve ganhar uma versão audiovisual em breve
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O governador João Aze-
vêdo se reuniu, em Bra-
sília, com o profissional 
sênior do Escritório Regio-
nal das Américas do Novo 
Banco de Desenvolvimen-
to (NDB), Marcos Thadeu 
Abicalil, ocasião em que a 
instituição financeira dis-
ponibilizou uma nova li-
nha de crédito à Paraíba, 
contemplando a área de in-
fraestrutura hídrica e ro-
doviária. 

 Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual ressal-
tou que o equilíbrio finan-
ceiro e fiscal do Estado tem 
sido reconhecido por gran-
des instituições financei-
ras que pretendem injetar 
recursos em áreas estraté-
gicas para o desenvolvi-
mento da Paraíba. “Nós 
recebemos recentemente, 
pelo segundo ano seguido, 
o rating AA+ da Standard 
& Poor’s Financial Servi-

Marco
Este ano, serão 
realizadas 15 

audiências com 
a presença 

do governador 
João Azevêdo

“Nós recebemos recentemente, pelo 
segundo ano seguido, o rating AA+ 
da Standard & Poor’s Financial 
Services, a S&P Global Ratings, 
somos rating A junto à Secretaria do 
Tesouro Nacional

João Azevêdo

João Azevêdo se reúne com representantes da instituição financeira, que disponibiliza linha de recursos ao Estado

Brics oferece crédito à Paraíba
financiamento

A Secretaria Executiva 
do Orçamento Democrá-
tico Estadual está reali-
zando uma série de reu-
niões preparatórias, em 
todo o território paraiba-
no, para as próximas au-
diências públicas, que este 
ano voltam a acontecer de 
forma presencial. As reu-
niões estão sendo realiza-
das simultaneamente nas 
14 regiões geoadministra-
tivas, com a participação 
de representantes da so-

ciedade civil de todo o Es-
tado. As reuniões prepa-
ratórias têm o objetivo de 
promover o diálogo sobre 
a importância da partici-
pação popular nas audiên-
cias públicas regionais. É 
um espaço de mobilização 
e de incentivo para que as 
pessoas se sintam motiva-
das a participar das deci-
sões orçamentárias do go-
verno.

Este ano serão realiza-
das 15 audiências públi-

cas com a presença do go-
vernador João Azevêdo e 
equipe de governo. “É com 
muita satisfação e entu-
siasmo que estaremos rea-
lizando presencialmente 
o ciclo 2022 de audiências 
públicas regionais. Esta-
mos convocando toda a 
população paraibana a 
participar deste momento 
de votação das priorida-
des de investimento do go-
verno para o próximo ano 
orçamentário”, informou 

o secretário executivo do 
ODE, Júnior Caroé. Júnior 
Caroé informa ainda que 
as equipes de gerentes re-
gionais e de articuladores 
do ODE, juntamente com 
o auxílio dos conselheiros 
de todas as regiões, estão 
mobilizando a população. 
“Estamos realizando reu-
niões em vários espaços e 
a população pode se infor-
mar sobre as datas e locais 
dessas reuniões com os ge-
rentes de suas regiões. Os 

Os avanços no planeja-
mento estratégico da Paraí-
ba foram destaque ontem 
durante o evento IX Encuen-
tro Iberoamericano de Cor-
dinación Presupuesparia y 
Fiscal Intergubernamental, 
realizado pelo  Instituto de 
Estudios Fiscales del Minis-
terio de Hacienda y Función 
Pública de España, que está 
acontecendo em Madrid, na 
Espanha, e conta com a par-
ticipação de representantes 
de órgãos europeus como 
o BID Eurosocial. Este foi o 

tema da palestra realizada 
pelo secretário de Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, 
Gilmar Martins, durante 
sua participação no evento.

 Na ocasião, Gilmar Mar-
tins, que atualmente, tam-
bém ocupa o cargo de presi-
dente do Conselho Nacional 
de Secretários de Estado de 
Planejamento (Conseplan), 
destacou a implantação que 
vem sendo feita do Sistema 
Integrado de Planejamen-
to e Gestão por Resultados 
na Paraíba e também de al-

guns instrumentos utiliza-
dos pelo Governo, como o 
Orçamento Democrático.  

 O secretário destacou 
que a Paraíba está entre os 
quatro estados melhor ava-
liados, de acordo com o Ra-
ting do Tesouro Nacional, 
que analisa os indicadores 
de Endividamento, Poupan-
ça Corrente e Liquidez. Em 
2021, a Paraíba alcançou o 
Capag A, nota máxima na 
avaliação da STN, e também 
o Rating AA+ de longo pra-
zo confirmado na análise 

da Standard & Poor’s Finan-
cial Services (S&P Global 
Ratings), uma das maiores 
agências de classificação de 
risco do mundo. 

 “A boa situação fiscal 
que a Paraíba atingiu é de-
corrente da gestão fiscal res-
ponsável, pautada no res-
peito às normas e contratos 
vigentes. Isso permitiu ao 
Estado obter financiamen-
tos para realização de in-
vestimentos estruturantes, 
dispor de reservas para con-
trapartidas em parcerias e 

execução de obras com re-
cursos próprios”, destacou. 

 O secretário fez referên-
cia ao Sistema Integrado de 
Planejamento e Gestão por 
Resultados - SIPGR, produto 
da Seplag dentro do Profis-
co II (Projeto de Moderniza-
ção de Gestão Fiscal do Es-
tado da Paraíba), ferramenta 
de planejamento do Estado 
que deve estar implantado 
em até cinco anos.

 O sistema prevê as se-
guintes etapas: diagnóstico 
(coleta e análise de indica-

dores sociais e econômicos); 
análises (dos condicionan-
tes, tendências e potencia-
lidades); avaliação de pla-
nos setoriais e outros planos 
(unidade, racionalidade e 
previsibilidade); planeja-
mento estratégico (32 anos 
com definição de metas e in-
dicadores); definição da car-
teira de projetos (privados, 
PPP e governo); e elaboração 
dos instrumentos de plane-
jamento (PPA, LDO, LOA) 
com foco na gestão por re-
sultados.

Foto: Secom-PB

O governador João Azevêdo ressaltou que o equilíbrio financeiro e fiscal do Estado tem sido reconhecido 
por grandes instituições financeiras, que pretendem injetar recursos em áreas estratégicas

ces, a S&P Global Ratings, 
somos rating A junto à Se-
cretaria do Tesouro Nacio-
nal e a eficiência da nossa 
gestão financeira tem fei-
to com que bancos como o 
NDB tenham interesse de 
formalizar parcerias com 
o Governo do Estado, fa-
zendo com que mais obras 
cheguem, promovendo, as-
sim, a geração de empre-
go e renda e a melhoria da 
qualidade de vida do povo 

paraibano”, frisou. O se-
cretário executivo da Re-
presentação Institucional, 
Adauto Fernandes, acom-
panhou a reunião. 

 O NDB, mais conheci-
do como Banco do Brics, foi 
criado em 2015 como uma 
alternativa para que paí-
ses em desenvolvimento 
obtenham financiamento 
de projetos em áreas como 
infraestrutura e desenvol-
vimento sustentável.

Estado prepara regiões para as audiências públicas

Secretário destaca avanços em encontro internacional

orçamento Democrático

planejamento estratégico

contatos estão disponíveis 
no site do ODE, no ende-
reço www.paraiba.pb.gov.
br/diretas/ode.

Lançamento do ciclo 
Na próxima terça-feira, 

o Governo do Estado deve-
rá lançar o calendário ofi-
cial das audiências públi-
cas regionais deste ano. A 
solenidade acontece a par-
tir das 10h, no Palácio da 
Redenção – Centro de João 
Pessoa.
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A Paraíba teve, no ano 
passado, o seu melhor de-
sempenho dos últimos 10 
anos no saldo da geração de 
empregos na cadeia do setor 
produtivo. A boa notícia foi 
confirmada pelo secretário 
de Turismo e Desenvolvi-
mento Econômico do Esta-
do, Rômulo Polari. No total, 
foram gerados mais de 33 
mil postos de trabalho, com 
um acréscimo de 8,39% no 
chamado “estoque de em-
pregos” no estado. Esses nú-
meros colocaram a Paraíba 
em segundo lugar em todo 
o Nordeste, neste quesito, e 
em 11º lugar no país. 

O secretário elencou 
uma série de fatores que 
contribuíram para estes nú-
meros positivos no estado 
da Paraíba. Ele citou, por 
exemplo, a ambiência para 
empresários, reuniões pro-
gramadas e constantes com 
a categoria e a capacidade e 
os bons indicadores econô-
micos foram os principais. 

“A nota rating AA+ con-
quistada pela Paraíba e 
dada em análise pela Stan-
dard & Poor’s Financial Ser-
vices, que é umas das maio-
res agências de classificação 
de risco do mundo, contri-
buíram muito com este bom 
resultado. Ela atesta a efi-
ciência do Estado e nos co-
loca com capacidade de en-
dividamento e superávit 
operacional.  Ela também 
nos dá destaque nacional 
por estar entre os estados 
brasileiros mais eficientes 
em suas gestões fiscal e eco-
nômica. Por isso ela interes-
sa ao empresariado”, explica 
o secretário.

Rômulo Polari lembrou 
que estes números englo-
bam os empregos em toda 
a área produtiva do Estado, 
como o setor de serviços, o 
comércio, a indústria e agro-
pecuária, além da constru-
ção civil. 

Outro dado importan-
te confirmado pelo secretá-
rio do Turismo e Desenvol-
vimento Econômico é no 
quesito estoque de empre-

Pensar, debater e propor 
um trânsito melhor na capital 
paraibana. Com esse objetivo 
a Câmara Municipal de João 
Pessoa irá realizar na próxima 
quinta-feira, a partir das 11h, 
uma audiência pública para 
discutir o Plano de Mobilida-
de Urbana. As ações de cons-
cientização no trânsito tam-
bém serão abordadas na Casa 
Napoleão Laureano. A propo-
situra do evento foi da Fren-
te Parlamentar em Defesa da 
Mobilidade Urbana.

“Está tramitando nesta 
Casa um projeto de lei de au-
toria do Executivo Municipal, 
que dispõe sobre o Plano de 
Mobilidade Urbana de João 
Pessoa, o qual aborda pontos 
específicos e indispensáveis 
no tocante a inserir a Cidade 
de João Pessoa na Política Na-
cional de Mobilidade Urba-
na, permitindo investimentos 
federais, regionais e interna-
cionais, abordando e fixan-
do diretrizes gerais, com seus 
respectivos objetivos e medi-
das a serem adotadas pelo po-
der público. Sendo assim pre-
cisamos debater esta temática 
na Casa com toda a popula-
ção”, justificou o presidente da 
Frente Parlamentar, vereador 
Damásio Franca (PP).

O parlamentar também 

Câmara debaterá novo plano de mobilidade 
para João Pessoa em sessão na quinta-feira

trânsito

PB tem saldo positivo em emprego
na década

O Tribunal de Justiça da 
Paraíba publicou do Diário 
da Justiça, ontem, a retifica-
ção do Edital nº 01/2022, que 
rege o Processo Seletivo para 
provimento de vagas para o 
encargo de Juiz Leigo, prorro-
gando o prazo das inscrições 
até as 23h59min do dia 2 de 
junho de 2022. De acordo com 
o documento, as inscrições, 
que tiveram início no dia 6 de 

abril, estão sendo realizadas, 
exclusivamente, via internet, 
através do link www.access.
org.br/tjpb. Os boletos ban-
cários emitidos, a partir das 
14hmin, do dia 6 de abril até, 
às 23h59min, do dia 2 de ju-
nho, poderão ser reimpres-
sos somente até o dia 3 de ju-
nho de 2022. Orienta o edital 
que todas as datas posteriores 
ao período de inscrição serão 

atualizadas e consolidadas 
em nova versão do Edital nº 
01/2022, sobretudo, dispos-
tas no Anexo I – Cronograma 
Previsto de referido Edital, 
a ser publicada no endereço 
eletrônico www.access.org.
br/tjpb. O certame é de res-
ponsabilidade do Instituto de 
Acesso à Educação, Capacita-
ção Profissional e Desenvol-
vimento Humano (Instituto 

Access) e conforme o edital, 
para participar do processo 
seletivo é requisito obrigató-
rio ter nível superior em Di-
reito, registro da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) 
e mais de dois anos de expe-
riência, além de ser brasileiro 
nato ou naturalizado e maior 
de 18 anos; e  não possuir pa-
rentesco impeditivo para as-
sumir o encargo.

O presidente estadual 
do Partido dos Trabalhado-
res (PT), Jackson Macedo, 
revelou à reportagem de A 
União que o afastamento de 
Arimatéia França da secreta-
ria-geral do partido foi uma 
decisão da direção nacional 
da legenda. Já o ex-sindica-
lista acusou Jackson de per-
seguição e informou que vai 
recorrer às instâncias inter-
nas do PT. 

Em meio às acusações de 
Arimatéia França de não ter 
sido informado previamen-
te sobre o afastamento, Jack-
son Macedo se limitou a di-
zer que não foi uma decisão 
sua: “Apenas cumpri uma 
deliberação da direção na-
cional”, comentou. 

Arimatéia França o acu-
sa de ter repassado infor-
mações falsas para a dire-
ção nacional do partido. “Ele 
vem criando um clima hos-
til, passando inverdades so-
bre a política paraibana na 
direção nacional do parti-
do. Não sei a quem ele quer 
agradar no âmbito local”. 

O ex-sindicalista disse 
ainda que há uma persegui-
ção por parte do presiden-
te estadual da legenda ao 
agrupamento Paulo Freire, 
vinculado ao agrupamento 
nacional Construindo um 

Novo Brasil (CNB), que foi 
formado e oficializado em 
abril deste ano durante even-
to na cidade de Sapé. 

 “Sempre estive na dire-
ção do partido a nível mu-
nicipal e Estadual. Não te-
nho nada que me desabone. 
É importante lembrar que 
coordenei várias campanhas 
eleitorais locais e até de pre-
sidente. Então, causou-me 
muita surpresa essa atitu-
de arbitrária, ilegal, ditato-
rial do presidente do PT es-
tadual”, declarou.

Além disso, o ex-sindi-
calista acusou Jackson de 
tomar uma postura autori-
tária e criar um clima hos-
til e de desunião no partido. 
“Lamento profundamente 
o ocorrido. Deveríamos es-
tar unindo forças para der-
rotar o presidente Jair Bolso-
naro, que vem massacrando 
o povo brasileiro. Mas o que 
estamos vivenciando inter-
namente no PT paraibano 
é essa situação de desunião, 
que é resultado dessa postu-
ra autoritária de Jackson Ma-
cedo”, frisou.

Jackson não quis comen-
tar sobre o assunto. “Eu não 
vou comentar nada. Minha 
pauta é outra. Minha agenda 
é derrotar Bolsonaro, ques-
tões internas eu resolvo in-
ternamente no partido. Não 
vou entrar em polêmica”, 
ressaltou.

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br

gos. A Paraíba em 2021 tam-
bém bateu recorde, mesmo 
o país estando enfrentando 
uma pandemia. Polari in-
formou que no ano passado 

o acumulado foi de 434 mil 
empregos, contra 400 mil de 
2020, 410 mil de 2019,404 mil 
de 2018 e 397 mil em 2017. 

Em 2021, a Paraíba tam-

bém se apresentou como o 
quarto Estado do país com 
maior crescimento percen-
tual de empresas abertas, 
registrando um aumento de 
31,1%. Os empreendimen-
tos, além de investirem no 
Estado por meio da instala-
ção de um novo negócio, tra-
zem ganhos consequentes: 
geração de novos empregos, 
criação de outras novas em-
presas, movimentação da 
economia e aumento da ar-
recadação tributária. 

A partir de instalações 
de novas empresas no Es-
tado, a economia local tam-
bém é fortalecida. Com o 
aumento da arrecadação tri-
butária, as gestões conse-
guem aumentar a receita 
para investir em áreas como 
saúde, educação e infraes-
trutura. 

Entre estas novas empre-
sas que começam a se insta-
lar no Estado destaque para 
a Rede de Escolas GGE e o 
Assaí Atacadista, que vai 
converter dois pontos co-
merciais do Extra Hiper na 
Paraíba, proporciona opor-

tunidades de primeiro em-
prego para muitos jovens, 
visto que alguns cargos não 
exigem experiência.

O Assaí executará a re-
forma das unidades para 
se transformarem em no-
vas lojas do formato de 
atacarejo, em linha com a 
atual geração de unidades 
da Companhia. As lojas são 
localizadas em João Pessoa 
na Avenida Epitácio Pes-
soa e Campina Grande na 
Avenida Prefeito Severino 
Cabral. 

O acordo trará benefícios 
para a economia local com a 
geração de empregos e ren-
da. Isso porque uma loja As-
saí demanda 50% mais pos-
tos do que uma unidade do 
Extra Hiper. Além disso, mi-
lhares de trabalhos também 
serão gerados com as con-
tratações em construção ci-
vil para o processo de refor-
ma das lojas – em cada uma 
são necessários, em média, 
350 profissionais. Cada loja 
gera, entre diretos e indire-
tos, cerca de 500 novas va-
gas de trabalho.

Segundo Rômulo Polari, houve alta de 8,39% no estoque de empregos

Foto: Evandro Pereira

confirmou outros temas que 
serão debatidos durante a au-
diência pública. Ações que a 
Superintendência Executiva 
de Mobilidade Urbana está 
planejando para a Campanha 
do ‘Maio Amarelo’ na cidade. 

“O Maio Amarelo é um 
movimento mundial que tem 
como objetivo conscientizar 

as pessoas por um trânsito 
mais seguro e sem vítimas, 
tendo em 2022 o tema ‘Jun-
tos Salvamos Vidas!’. Durante 
todo o mês, a Semob-JP man-
terá um calendário especial 
de atividades, e Câmara Mu-
nicipal acompanhando, para 
alcançar todos os públicos in-
centivando práticas pruden-

tes no trânsito, como respeito 
aos ciclistas, aos carroceiros, 
às sinalizações e às faixas de 
pedestres.”, acrescentou o par-
lamentar. 

A Câmara Municipal de 
João Pessoa também terá ou-
tros eventos da semana. Nes-
ta segunda-feira, a partir das 
15h, acontece uma sessão es-
pecial para discutir políticas 
públicas sobre alergia e into-
lerância alimentar. O vereador 
Milanez Neto (PV) foi quem 
propôs a discussão. 

“De acordo com a Socie-
dade Brasileira de Pediatria, 
a alergia alimentar é mais co-
mum em crianças menores 
de 3 anos, tendo prevalência 
de aproximadamente 6%. Em 
adultos, a incidência é de 3,5%, 
sendo 2,2% referentes a alergia 
à proteína do leite de vaca. A 
intolerância à lactose é o tipo 
mais comum de intolerância 
alimentar. Está presente em 
65% da população mundial. 
Precisamos de políticas em 
nossa cidade sobre esse tema”, 
explicou o parlamentar. 

Finalizando as sessões es-
peciais e eventos da semana, 
na quarta-feira, às 14h, acon-
tece uma sessão solene para 
entrega da Medalha Cidade 
de João Pessoa ao empresá-
rio, atleta e professor de Jiu-Jit-
su Nauber Barbosa Brilhante. 
O vereador Guga (PP) propôs 
a homenagem e a solenidade.

pt na paraíba

Saída de Arimatéia França 
abre nova crise no partido 

juiz leigo

Tribunal de Justiça prorroga as inscrições

Os engarramentos serão um dos temas em debate na Câmara

Foto: Ortilo Antônio Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Números colocam o estado em 2o lugar no Nordeste e em 11o no país, com a criação de mais  de 33 mil vagas
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O ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), suspendeu 
de forma parcial ontem o de-
creto do presidente Jair Bol-
sonaro que ampliou a redu-
ção de alíquotas do Imposto 
sobre Produtos Industriali-
zados (IPI).

A medida vale apenas 
para produtos que são pro-
duzidos em todo o país e são 
concorrentes dos itens fabri-
cados na Zona Franca de Ma-
naus e atende um pedido do 
partido Solidariedade. Na 
ação, o partido argumentou 
que reduzir o IPI para produ-
tos de todo o Brasil que con-
correm com o da Zona Franca 
reduz a vantagem dos itens 
fabricados em Manaus, que 
já contam com desoneração, 
o que, segundo o Solidarie-
dade, afeta o desenvolvimen-
to da região e a preservação 
ambiental.

O decreto de Bolsonaro, 
publicado na última sexta-fei-
ra (29) amplia a redução do tri-
buto de 25% para 35% com o 
argumento de que é preciso es-
timular a indústria neste mo-
mento de baixo crescimento. 

Segundo o Ministério da 
Economia, a ampliação do cor-
te do IPI para 35% não atinge 
mais de 70% dos produtos fa-
bricados na Zona Franca.

 A redução de alíquotas nos 
moldes previstos pelos decre-
tos impugnados, sem a exis-
tência de medidas compen-
satórias à produção na Zona 
Franca de Manaus, reduz dras-
ticamente a vantagem com-
parativa do polo, ameaçando, 
assim, a própria persistência 
desse modelo econômico di-
ferenciado constitucionalmen-
te protegido”, completou o mi-
nistro.

A decisão do magistra-
do, que é o relator da ADI, foi 
comemorada por integran-
tes da bancada do Amazo-
nas no Congresso. Os parla-
mentares haviam se reunido 
com Moraes na última ter-
ça-feira, 3, para tratar do as-
sunto. Na quarta-feira, 4, o 
vice-presidente da Câmara, 
Marcelo Ramos (PSD-AM), 
se encontrou com o presiden-
te do STF, Luiz Fux, pelo mes-
mo motivo.

“Os efeitos do decreto 
que colocava os empregos 
da ZFM em risco estão sus-
pensos”, escreveu o senador 
Eduardo Braga (MDB-AM), 
no Twitter. “É uma vitória 

Decisão de Moraes vale para produtos fabricados no país e que são concorrentes de itens na Zona Franca de Manaus

STF suspende decreto que reduz IPI
de forma parcial

diante dos ataques do Gover-
no Bolsonaro contra o nosso 
modelo que está assegura-
do na Constituição Federal. 
A bancada do Amazonas se-
guirá vigilante”, postou o se-
nador Omar Aziz (PSD-AM).

Na medida cautelar, Mo-
raes dá 10 dias para que Bol-
sonaro forneça informações 
sobre o decreto. Após esse 
prazo, o magistrado dá cinco 
dias para manifestações da 

Advocacia-Geral da União 
(AGU) e da Procuradoria-
Geral da República (PGR). 
“A região amazônica possui 
peculiaridades socioeconô-
micas que impõem ao legis-
lador conferir tratamento es-
pecial aos insumos advindos 
dessa parte do território na-
cional”, escreveu Moraes na 
decisão.

“A redução de alíquotas 
nos moldes previstos pelos 

decretos impugnados, sem a 
existência de medidas com-
pensatórias à produção na 
Zona Franca de Manaus, re-
duz drasticamente a vanta-
gem comparativa do polo, 
ameaçando, assim, a pró-
pria persistência desse mo-
delo econômico diferenciado 
constitucionalmente prote-
gido”, completou o ministro.
postou o senador Omar Aziz 
(PSD-AM).

O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 10 dias a Bolsonaro para que forneça explicação sobre o decreto

n 

O decreto 
de Bolsonaro 
amplia a 
redução do IPI 
de 25% para 
35%, com o 
argumento de 
que é preciso 
estimular a 
indústria neste 
momento 
de baixo 
crescimento

Foto: Gabriel Biló/Agência Estado

Ampliação
Segundo o Ministério da 
Economia, a ampliação 
do corte não atinge mais 
de 70% dos produtos da 

Zona Franca

em  abril

Amazônia registrou novo 
recorde de desmatamento

O desmata mento na 
Amazônia bateu novo recor-
de. Pela primeira vez, a área 
derrubada da floresta ficou 
acima de mil quilômetros 
quadrados em abril, segun-
do dados de alertas do sis-
tema Deter, do Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), órgão ligado ao Mi-
nistério da Ciência e Tecno-
logia. Ao todo, foram 1.012 
quilômetros quadrados per-
didos, número 74% maior do 
que o recorde anterior para o 
mês (580 km quadrados, atin-
gidos em abril do ano passa-
do). Na gestão Jair Bolsonaro, 
houve uma escalada na des-
truição do bioma, o que tem 
motivado críticas ao governo 
no Brasil e no exterior.

O valor da perda deve ser 
ainda maior, uma vez que os 
dados do Inpe são para 29 
dias do mês. O resultado fi-
nal deve sair na próxima se-
mana. Abril ainda é um mês 
chuvoso, o que chama ainda 
mais atenção para o avanço 
do desmatamento. Compa-
rado à série histórica dos me-
ses de abril, a área desmatada 
é 165% maior. Desde agosto 
do ano passado, os alertas de 
desmate vêm batendo recor-
des: em outubro, janeiro, fe-
vereiro e agora em abril.

Além de esvaziar os ór-
gãos de fiscalização ambien-
tal, a gestão Bolsonaro tam-
bém tem reivindicado abrir 
a floresta para a exploração 
econômica, como em sua de-
fesa do garimpo em áreas 
protegidas, como terras in-
dígenas.

Falta de fiscalização
Para a secretária execu-

tiva do Observatório do Có-
digo Florestal, Roberta Del 
Giudice, os dados mostram o 
impacto da falta de fiscaliza-
ção. “Se houvesse expectativa 
de punição pelo descumpri-
mento da lei, certamente não 
estaríamos vendo a destrui-
ção da floresta para abertura 
de novas áreas para lavoura 
e pecuária. A expectativa de 
impunidade é um vetor cru-
cial de destruição da Ama-
zônia que pode ser revertido, 
pois temos a legislação para 
todos. É preciso que a lei seja 
cumprida.”, diz ela.

“As causas desse recorde 
têm nome e sobrenome: Jair 
Messias Bolsonaro”, critica 
Marcio Astrini, secretário
-executivo do Observatório 
do Clima. “O próximo pre-
sidente terá uma dificuldade 
extrema de reverter esse qua-
dro, porque o crime nunca es-
teve tão à vontade na região 
como agora”, afirma.

“O contexto forma uma 
tempestade perfeita”, diz 
Raul Valle, diretor de Justi-
ça Socioambiental do WWF
-Brasil. “Internamente, temos 
três anos de impunidade, 
com redução das ações de 
controle, fiscalização e autua-
ção, agravados em 2021 por 
um discurso ainda mais per-
missivo por causa da tempo-
rada eleitoral. E, com a guer-
ra, a escassez de produtos 
aumenta o valor das commo-
dities e vigora a falsa ideia 
de que é necessário desma-
tar mais para produzir mais, 
o que é um equívoco”, acres-
centa.

Emílio Sant’anna 
Agência Estado
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Iander Porcella e 
Guilherme Pimenta

massacre de indígenas

PF prende condenado por genocídio

acusado de corrupção

Desembargador vai ao banco dos réus

A Polícia Federal (PF) 
prendeu na noite de quinta-
feira (5), em Boa VistaRR), o 
garimpeiro Eliézio Montei-
ro Neri, que foi condenado 
por envolvimento no geno-
cídio de indígenas Ianomâ-
mi conhecido como “Mas-
sacre do Haximu” e estava 
foragido. Segundo a Polícia 
Federal, Neri foi abordado 
pela Polícia Militar quando 
estava em um supermerca-
do. A corporação pediu o 
apoio para a realização da 
prisão após receber a infor-

mação de que o garimpeiro 
chegaria na capital de Rorai-
ma pela rodoviária

A chacina ocorreu em 
1993, quando garimpeiros 
que atuavam em região pró-
xima à fronteira com a Ve-
nezuela assassinaram 16 Ia-
nomâmis. Entre os mortos 
havia mulheres, adolescen-
tes crianças e um bebê. Se-
gundo o Ministério Público 
Federal (MPF), o massacre 
chegou ao conhecimento das 
autoridades em agosto da-
quele ano, por meio de um 
bilhete escrito por uma frei-
ra que estava em missão na 
região.

A Procuradoria relata 
que, no dia 15 de julho da-
quele ano, sete garimpeiros 
chamaram seis indígenas 
para caçar e assassinaram 
quatro desses. Ainda de 
acordo com o MPF, em re-
taliação, os indígenas ma-
taram um dos garimpeiros.

Invasão
Um mês depois, os ga-

rimpeiros invadiram uma 
área onde estavam inte-
grantes da tribo e então ma-
taram, a tiros e golpes de 
facão, 12 indígenas - um 
homem, duas idosas, uma 
mulher, três adolescentes, 

quatro crianças e um bebê, 
registra a denúncia apresen-
tada pelo Ministério Público 
Federal sobre o caso.

Em outubro daquele ano, 
a Procuradoria denunciou 
24 garimpeiros, sendo que 
apenas cinco estavam “ple-
namente identificados” - Pe-
dro Emiliano Garcia, Eliézio 
Monteiro Neri, Waldinéia Sil-
va Almeira, Juvenal Silva e 
Wilson Alves dos Santos. A 
peça imputou ao grupo cri-
mes de genocídio, associação 
para genocídio, garimpo ile-
gal, contrabando, ocultação 
de cadáver, crime de dano e 
formação de quadrilha.

Os ministros que compõe 
a Corte Especial do Supe-
rior Tribunal de Justiça aco-
lheram, por unanimidade, 
denúncia contra o desem-
bargador do Tribunal de Jus-
tiça do Rio de Janeiro, Mario 
Guimarães Neto, colocando 
o magistrado no banco dos 
réus por supostos crimes de 
corrupção passiva, lavagem 
de dinheiro e evasão de di-
visas. 

A acusação foi apresen-
tada pelo Ministério Público 
Federal na esteira das Ope-
rações Descontrole e Quin-
to do Ouro e imputa a Mario 
Guimarães Neto o suposto 
recebimento de R$ 6 milhões 

em propinas para garantir 
‘decisões favoráveis’ a em-
presários do setor de trans-
portes do Rio.

A decisão foi tomada, por 
unanimidade, em julgamen-
to realizado na quarta-feira 
(4). Seguindo o voto da mi-
nistra relatora, Maria Isabel 
Gallotti, o colegiado tam-
bém manteve o afastamento 
do magistrado de suas fun-
ções no Tribunal de Justiça 
fluminense, além da proi-
bição de contato com fun-
cionários e de uso dos ser-
viços prestados pela corte, 
por um ano.

A denúncia oferecida em 
junho de 2020 pelo MPF ain-
da atingiu outras seis pes-
soas, entre elas a esposa do 
magistrado, Gláucia Iorio de 

Araújo Guimarães. Tais acu-
sações serão analisadas pela 
Justiça Federal do Rio, uma 
vez que o STJ julga ações 
contra autoridades com foro 
de prerrogativa por função. 

Acusação
A Procuradoria acusa o 

desembargador do suposto 
recebimento de propina de 
R$ 6 milhões dos empresá-
rios Jacob Barata Filho, o ‘Rei 
do Ônibus’, João Augusto 
Morais Monteiro e José Car-
los Lavouras - ex-dirigentes 
da Federação das Empresas 
de Transportes de Passagei-
ros do Estado do Rio de Janei-
ro (Fetranspor) - para garan-
tir ‘decisão judicial favorável’ 
aos interesses dos mesmos.

“Em razão do ajuste, o de-

sembargador efetivamente 
praticou atos de ofício com 
infração de dever funcional, 
proferindo decisões judiciais 
que beneficiaram as empre-
sas de ônibus em mais de 40 
ações civis públicas que ob-
jetivavam a realização de li-
citação das linhas de ônibus 
pelo município do Rio de Ja-
neiro”, apontou o MPF quan-
do as acusações foram apre-
sentadas à Justiça.

Ainda segundo o anun-
ciado pela Procuradoria 
quando denunciou os en-
volvidos, o acerto da propi-
na foi intermediado pela es-
posa do magistrado, Gláucia 
Guimarães, e o pagamen-
to, efetuado com recursos 
de caixa 2 do Sindicato Rio 
Ônibus.

Pepita Ortega 
Agência Estado

Pepita Ortega 
Agência Estado
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A organização não 
governamental (ONG) 
Anistia Internacional di-
vulgou ontem as conclu-
sões de “extensa investi-
gação” feita na região de 
Kiev. Os  dados reforçam 
o coro internacional de 
acusações de crimes de 
guerra atribuídas às tro-
pas russas. A organiza-
ção de defesa dos direi-
tos humanos afirma ter 
documentado “ataques 
aéreos ilegais em Borod-
yanka”, além de “execu-
ções extrajudiciais” em 
localidades como Bucha, 
Andriivka, Zdvyzhivka 
e Vorzel.

O relatório da Anistia 
Internacional – intitula-
do Ele não vai voltar: cri-
mes de guerra nas áreas 
do noroeste do Oblast de 
Kiev - é baseado em de-
zenas de entrevistas fei-
tas na área e em “revisão 
extensa de provas ma-
teriais”.A delegação da 
ONG enviada à Ucrânia 
foi liderada pela secretá-
ria-geral da organização. 
Foram ouvidos sobrevi-
ventes, familiares de ví-
timas e autoridades ucra-
nianas.

“O padrão de crimes 
cometidos por forças rus-
sas que documentamos 
inclui ataques ilegais e 
mortes deliberadas de ci-
vis”, afirmou Agnès Cal-
lamard, em entrevista. 

“Estivemos com famí-
lias cujos entes queridos 
foram mortos em ataques 
horríveis e cujas vidas 

Uma explosão no Ho-
tel Saratoga, no centro de 
Havana, em Cuba, dei-
xou oito mortos e 30 feri-
dos, ontem, informou o 
governo cubano. O hotel 
foi parcialmente destruí-
do, e os feridos transferi-
dos para hospitais pró-
ximos.

Segundo o presidente 
cubano Miguel Díaz-Ca-
nel, que esteve no local, 
as investigações iniciais 
indicam que houve va-
zamento de gás. Um re-
pórter do canal Habana 
disse que uma empresa 
de gás fazia serviços de 

manutenção no hotel an-
tes da explosão.

Segundo o jornalista 
Patrick Oppmann, cor-
respondente da CNN em 
Havana, testemunhas 
oculares reportaram que 
houve uma “grande ex-
plosão” no local. Vídeos 
divulgados em redes so-
ciais mostram a fachada 
do Hotel Saratoga des-
truída e tomada por fu-
maça. Ônibus e carros 
foram vistos destruídos 
no lado de fora do hotel.

Ainda de acordo com 
Oppmann, o hotel - que 
é um dos mais populares 
da cidade - estava prati-
camente vazio por causa 
da pandemia.

n 

Segundo o 
presidente 
cubano 
Miguel 
Díaz-Canel, 
que esteve 
no local, as 
investigações 
iniciais 
indicam 
que houve 
vazamento  
de gás

em havana

Explosão em hotel deixa oito mortos

ONG afirma ter documentado “ataques aéreos ilegais em Borodyanka”, além de “execuções extrajudiciais”

Relatório atribui crimes à Rússia
Guerra na ucrânia

Dezenas de civis 
ucranianos, incluindo 
mulheres e crianças, es-
tavam presos na última 
quinta-feira em abrigos 
subterrâneos em uma si-
derúrgica de Mariupol, 
abalada por fortes ex-
plosões, enquanto forças 
russas lutam pelo con-
trole do último reduto da 
Ucrânia na cidade por-
tuária em ruínas.

A Organização das 
Nações Unidas (ONU) 
disse que uma nova ope-
ração está em andamen-
to para retirar mais pes-
soas de Mariupol e da 
siderúrgica de Azovstal, 
onde cerca de 200 civis 
ainda estão escondidos 
em bunkers subterrâ-
neos com pouca comida 
ou água.

O presidente russo, 
Vladimir Putin, afirmou 
ao primeiro-ministro de 
Israel, Naftali Bennett, 
em conversa por telefo-
ne, que Kiev deveria de-
terminar que os soldados 
ucranianos que defen-
dem a siderúrgica sitia-
da baixassem as armas, 
acrescentando que a Rús-
sia ainda está preparada 
para fornecer passagem 
segura aos civis.

Ucranianos que de-
fendem o local estão re-

sistindo desesperada-
mente há semanas, e 
embora alguns civis te-
nham conseguido sair de 
maneira segura por meio 
de corredores humanitá-
rios, aproximadamente 
200, segundo autorida-
des ucranianas, perma-
necem na parte de den-
tro, com pouca comida, 
água e remédio.

O Kremlin negou an-
teriormente que as forças 
russas estavam invadin-
do a siderúrgica da era 
soviética. Citou uma or-
dem de 21 de abril, de Pu-
tin, de que elas deveriam 
fechá-la, mas não entrar 
no seu labirinto de túneis 
subterrâneos.

Mas um soldado 
ucraniano que estava 
preso no grande com-
plexo - a última parte da 
cidade ainda nas mãos 
da Ucrânia - acusou as 
forças russas de violar 
a defesa de siderúrgi-
ca pelo terceiro dia, de-
sobedecendo promessa 
anterior de Moscou de 
pausar suas atividades 
militares para permitir 
a retirada de civis.

“Combates sangren-
tos e pesados estão em 
andamento”, disse o ca-
pitão Sviatoslav Palamar, 
vice-comandante do re-
gimento Azov da Ucrâ-
nia, em vídeo publicado 
on-line.

Presos em siderúrgica

após missão de seis meses

SpaceX retorna com quatro astronautas

A terceira equipe de astro-
nautas de longa duração, lan-
çada pela SpaceX para a Es-
tação Espacial Internacional 
(ISS), retornou com seguran-
ça à Terra ontem, chegando ao 
Golfo do México, na Flórida, 
para encerrar meses de pes-
quisas orbitais que vão desde 
pimentas cultivadas no espa-
ço a robôs.

A cápsula SpaceX Crew 
Dragon apelidada de Endu-
rance, transportando três as-
tronautas da agência espa-

cial norte-americana, a Nasa, 
e um colega de tripulação ale-
mão, da Agência Espacial Eu-
ropeia (ESA), pousou de para-
quedas em mares calmos na 
escuridão ao concluir um voo 
autônomo de mais de 23 horas 
a partir da ISS.

O vídeo da câmera térmica 
da chegada, por volta das 1h45 
(horário de Brasília), foi trans-
mitido ao vivo por um web-
cast conjunto Nasa-SpaceX.

A tripulação da Enduran-
ce, que começou sua perma-
nência em órbita em 11 de no-
vembro, incluía o veterano de 
voos espaciais norte-ameri-

Agência Brasil/Reuters

Vídeo
da câmera 
térmica da 

chegada, por 
volta das 1h45 (horário 

de Brasília), foi 
transmitido ao vivo 

por um webcast 
conjunto Nasa-SpaceX

cano Tom Marshburn, de 61 
anos, e três astronautas ini-
ciantes: Raja Chari, 44, e Kay-
la Barron, 34, da Nasa, além do 
alemão Matthias Maurer, 52.

Chari podia ser ouvido 
no rádio graças ao controle 
da missão momentos após 
a queda. Em menos de uma 
hora, a Crew Dragon, quei-
mada pelo calor, foi içada 
para uma embarcação de re-
cuperação, antes que a esco-
tilha lateral da cápsula fosse 
aberta e os quatro astronau-
tas fossem ajudados um a um 
a descer. A operação durou 
seis meses.

Agência Estado Luxuoso
O Hotel Saratoga, ge-

rido pelo Hotel Sarato-
ga SA Mixed Company, 
foi inaugurado como um 
hotel butique no sécu-
lo 19. Ele tem 96 quar-
tos, bares e restaurantes 
e é considerado um dos 
mais luxuosos de Hava-
na. A piscina do local 
tem uma vista panorâ-
mica, o que levanta ques-
tões sobre a estabilidade 
do que resta do edifício.

O edifício foi cons-
truído em um estilo 
neoclássico em 1880 no 
centro histórico de Ha-
vana. Em 1935, era con-
siderado um dos prin-
cipais hotéis da cidade.

Imagens
divulgadas em 
redes sociais 

mostram a 
fachada do Hotel 

Saratoga destruída 
e tomada por 

fumaça. Ônibus 
e carros foram 

vistos destruídos 
no lado de fora  

do hotel
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A terceira equipe de astronautas de longa duração lançada pela SpaceX retornou com segurança à Terra ontem

Foto: Nasa/Divulgação
Agência Brasil/RTP

Agência Brasil/Reuters

mudaram para sempre 
por causa da invasão rus-
sa. Apoiamos sua exigên-
cia de justiça e apelamos 
às autoridades ucrania-
nas, ao Tribunal Penal 
Internacional e a outros 
para que garantam a pre-
servação de provas que 
possam suportar futu-
ras acusações de crimes 
de guerra”, acrescenta. “É 
vital que todos os respon-
sáveis, incluindo o topo 
da cadeia de comando, 
sejam levados à Justiça”.

Em Borodyanka, in-
forma a organização, foi 
documentada a morte 
de pelo menos 40 civis 
“em ataques despropor-
cionais e indiscrimina-
dos, que devastaram um 
bairro inteiro e deixaram 
milhares de pessoas sem 
casa”. Em Bucha e outras 
cidades e vilas localiza-
das a noroeste de Kiev, a 
Anistia registrou 22 ca-
sos de assassinatos pe-
las forças russas, a maior 
parte aparentes execu-
ções extrajudiciais.

Uma das testemu-
nhas de Bucha citada 
no relatório é Oleksii 
Sychevky, que perdeu a 
mulher e o pai quando a 
coluna de veículos civis 
em que seguiam foi al-
vejada por forças russas.

“A coluna era de ci-
vis em fuga. Quase to-
dos os carros tinham 
crianças. Quando o nos-
so carro alcançou uma 
linha de árvores, ouvi 
tiros – primeiro tiros 
isolados, depois uma 
explosão de disparos”, 
contou Sychevky.
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Com mais força e frequência, no governo 
Bolsonaro, os fantasmas da exclusão 
(política, econômica e social), no Brasil, 

materializaram-se. Esqueletos pularam de dentro 
dos caixões e dos armários para assustarem os 
liberais tupiniquins da hora.

Se puxarmos pela memória, recordaremos que 
o discurso bolsonarista, seja na fala do próprio 
presidente da República ou de seus fiéis seguidores, 
parecia a de um papagaio: quando diz o que sabe, 
mas não o que diz - como no velho ditado. Havia sim 
uma nítida entonação de falsidade. Repetia-se a 
mesma ladainha professada pela teoria econômica 
neoclássica. Esta até então sustentava, em corpo 
e alma, o liberalismo econômico e suas derivadas 
crenças. Dentro destas, a de que os indivíduos têm 
racionalidade ilimitada em um mundo de informações 
simétricas, onde não cabem os riscos e as incertezas. 

Como se tudo desse certo no final, sem precisar 
combinar com os russos ou mesmo com os ucranianos 
ou chineses. Os liberais brasileiros se deixaram 
influenciar muito mais pelo conservadorismo de 
gente de caráter corroído, como Olavo de Carvalho 
e Donald Trump; do que pelos sinais de mudanças 
enunciados pelos novos protagonistas na geopolítica 
global, a exemplo dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul). Por cegueira e despreparo, a 
política externa brasileira foi tocada de forma tosca. 
O governo Bolsonaro criou uma série de contratempos 
e narrativas equivocadas que só causaram prejuízos 
econômicos desnecessários.

Renascido sob as bênçãos da ultrapassada 
Escola de Chicago, o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, tornou-se o representante máximo do 
pragmatismo tomado de herança do mainstream 
econômico internacional. Todas as indagações 
sobre medos, riscos e incertezas foram reportadas e 
encaminhadas ao seu Posto Ipiranga – uma espécie 
de oráculo ou Mãe Diná para o Bolsonaro e sua malta 
de conservadores de carteirinha verde amarela, com 
chancela do Tio Sam. 

Os novos liberais conservadores brasileiros 
desprezaram as instituições nacionais, 
zombaram da objetividade da norma científica 
e estabeleceram regras esdrúxulas para o 
revisionismo da cultura brasileira – como se o 
nosso legado histórico fugisse aos padrões da 
ética protestante (neo) pentecostal e do espírito do 
capitalismo financeiro. Montados em seus cavalos de 
batalha, animados pela generosa ração ofertada por 
parte da burguesia mercantil nacional; estes novos 
atores ganharam as eleições em 2018, utilizando-se 
de um marketing político impulsionados por fakes 
news e muito apoio financeiro.

Logo que o governo se estabeleceu, Bolsonaro 
e seus ministros e secretários impuseram uma 
pauta de costume para a negação de direitos, 
desconhecimento sobre as mazelas criadas 
pelo racismo estrutural, naturalização da alta 
concentração de renda e não reconhecimento das 
abundantes desigualdades na sociedade brasileira. 

As providências tomadas pelo governo 
Bolsonaro foram no sentido de redução do 
Estado, aceleração do processo de privatização 
das estatais, descompromisso com as políticas 
públicas nos campos da educação, saúde, cultura 
e segurança pública. As universidades públicas 
foram desclassificadas, o SUS passou a ser 
atacado e satanizado. A ciência brasileira foi 
tratada de forma vil, bem como os cientistas. Todas 
as políticas em defesa do meio ambiente foram 
atacadas de forma cruel

O governo Bolsonaro herdou de Temer a 
Reforma Trabalhista, em molde liberal, que havia 
flexibilizado as relações de trabalho ao máximo. 
Conseguiu com o apoio do Congresso Nacional 
empreender com sucesso a reforma da Previdência 
Social, sem que esta tenha trazido ganho algum 
para as classes trabalhadoras. Na verdade, tudo 
fantasia. Até mesmo para os bancos, tais ganhos 
em capitalização e poupança para aposentadorias 
futuras não vingaram. O sonho liberal virou 
pesadelo. Além dos desempregados, dos informais 
e biscateiros, como distribuir renda também para os 
excluídos dos excluídos? Estes últimos constituem 
um contingente de 21 milhões de pessoas morando 
nas ruas, sem domicílio próprio, analfabetos 
digitais, miseráveis e invisíveis.

O governo Bolsonaro tenta se reeleger em meio a 
novos e diferentes cenários, da guerra da Ucrânia e a 
devastação da Amazônia. Que maldição!

A cesta básica do pessoense 
aumentou R$ 83,66, no compa-
rativo entre abril deste ano com 
o mesmo mês de 2021, confor-
me pesquisa do Departamento 
Intersindical de Estatística e Es-
tudos Socioeconômicos (Diee-
se), divulgada ontem. A alta dos 
preços corresponde a um cres-
cimento de 17,07% em 12 meses, 
fazendo com que a cesta bási-
ca custe R$ 573,70. Em abril de 
2021, o valor era de R$ 490,04. A 
majoração dos preços é resulta-

do de um contexto que envolve 
a inflação, a alta do dólar e da 
Taxa Selic, que é padrão dos ju-
ros do mercado financeiro.

O levantamento do Diee-
se mostra que a cesta básica de 
João Pessoa teve o sétimo au-
mento consecutivo. De março 
a abril deste ano, a variação foi 
de 1,03%. O índice é o menor en-
tre as capitais pesquisadas pelo 
Dieese, mas João Pessoa acu-
mula uma alta de 12,31%, atrás 
apenas de Aracaju (15,36%) e 
Natal (12,43%), entre as cidades 
nordestinas.

Conforme o Dieese, pelo se-

gundo mês consecutivo, houve 
o aumento de preços em todas 
as capitais pesquisadas. A ces-
ta básica mais cara do país é a 
de São Paulo (R$ 803,99). A que 
apresentou o maior crescimen-
to de preços em 12 meses foi a de 
Campo Grande (29,93%).

De acordo com o economis-
ta e conselheiro do Conselho Re-
gional de Economia da Paraíba 
(Corecon-PB), Acilino Madei-
ra, os preços dos alimentos são 
diretamente impactados pelos 
preços dos combustíveis. “A Pa-
raíba é um estado consumidor. 
Os produtos chegam aqui pelos 

transportes rodoviários, portan-
to, o aumento do custo do diesel, 
que é influenciado pelo dólar, 
impacta na cesta básica”.

No acumulado dos últimos 
12 meses, o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) é de 11,30%, percentual 
inferior à inflação da cesta bá-
sica. Segundo o economista, as 
famílias estão empobrecendo 
e perdendo poder de compra, 
sobretudo, as de menor poder 
aquisitivo. Na pesquisa do Diee-
se, a cesta básica de João Pessoa 
compromete 51,17% do salário 
mínimo, que é de R$ 1.212. 

Os microempreendedores 
que obtiveram empréstimos 
do Crediamigo, programa de 
microcrédito do Banco do Nor-
deste, e estão com parcelas em 
atraso poderão renegociar suas 
dívidas com novo prazo de até 
24 meses e carência de até 60 
dias para pagar a primeira pres-
tação. O Feirão Limpa Nome 
Crediamigo será realizado de 
9 a 13 de maio, com atendimen-
to das 8h às 17h. Essa é a segun-

da fase da campanha que foi ini-
ciada em abril.

A iniciativa beneficia clien-
tes em toda a área de atuação 
do banco, que podem regula-
rizar sua situação e ganhar um 
novo prazo para quitação dos 
empréstimos.

Os microempreendedores 
que têm interesse em regula-
rizar sua situação podem en-
trar em contato pelo WhatsApp 
do programa (85) 9973-0700 ou 

procurar uma unidade do Cre-
diamigo. A lista dos locais para 
atendimento está no site do BNB.

Segundo o superintendente 
de Microfinança Urbana e Mi-
croempresa do BNB, Fabrizzio 
Feitosa, é importante que o mi-
croempreendedor esteja em si-
tuação regular com o programa 
para reinvestir em seu negócio. 
“Esse feirão é uma ótima opor-
tunidade para que os clientes 
regularizem sua situação e fi-

quem aptos para novas contra-
tações, principalmente nesse 
momento de retomada econô-
mica”, afirma.

O Crediamigo é o maior pro-
grama de microcrédito da Amé-
rica Latina e já aplicou R$ 96 bi-
lhões na economia desde seu 
lançamento. Em 24 anos de atua-
ção, o programa superou a mar-
ca de 50 milhões de operações. 
Somente em 2021, foram em-
prestados R$ 12,7 bilhões.

O café da manhã básico 
está bem mais caro, em compa-
ração com 12 meses anteriores. 
O café foi o produto com maior 
aumento (78,42%) e o pão su-
biu 16%. Considerando a ces-
ta básica, o consumidor pre-
cisou desembolsar, em abril, 
R$ 89,13 para comprar os dois 
itens, quando, em abril de 2021, 
a soma era de R$ 73,97.

No acumulado de 12 me-
ses, apresentaram alta de pre-
ços os seguintes itens: tomate 
(59,87%), óleo (41,39%), açúcar 
(38,74%), farinha (25,33%), man-
teiga (14,91%), leite (12,82%), ba-
nana (12,27%), feijão (7,77%) 
e carne (6,12%). O único item 
com redução foi arroz (-10,75%).

Os produtos com alta de 

preço em abril com relação a 
março são: óleo (11,22%), man-
teiga (6,68%), feijão (3,86%), lei-
te (3,53%), pão (1,92%), café 
(1,82%) e arroz (0,17%). Apre-
sentaram reduções: banana 
(-2,27%), farinha (-1,57%), car-
ne (-0,38%), açúcar (-0,24%) e 
tomate (-0,14%). 

Impacto da Selic
O economista Acilino Ma-

deira explica que o aumento da 
Taxa Selic é um fator que eleva 
a alta do custo da cesta básica. 
“A Selic é a taxa básica de juros. 
Não há índice menor do que 
ela, portanto, influencia o cus-
to do crédito no mercado. En-
tão, se o investimento fica mais 
caro, os produtos também se-

rão majorados. A alta da Selic é 
uma medida para conter a alta 
da inflação no país”.

A tendência de alta da Se-
lic deve ser mantida até junho. 
O Banco Central aumentou 
em um ponto percentual a Se-
lic para 12,75%, nesta semana, 
maior dos últimos cinco anos. 
A expectativa do mercado é de 
que haja uma elevação de 0,5%, 
no próximo mês, para fechar o 
ciclo de altas. 

Conforme Acilino Ma-
deira, o momento é de caute-
la das famílias sobre seu or-
çamento. Ele não recomenda 
que as pessoas contraiam dí-
vidas de grande valor, a exem-
plo de financiamento imobiliá-
rio ou de veículos. “Com a Selic 

alta, o crédito está mais caro. 
Não é o momento ideal para 
financiamentos de longo pra-
zo. Quem tiver algum dinhei-
ro para poupar, pode investir 
em renda fixa”, afirma.

A Selic em alta faz com que 
as aplicações de renda fixa ren-
dam mais, como o Tesouro 
Direto – Selic, certificados de 
depósito bancários (CDB) de 
bancos médios, linha de crédito 
imobiliário (LCI), edebêntures 
incentivadas (títulos emitidos 
por empresas para financiar 
seus projetos e operações). A 
poupança não é atrativa, já que 
permanece com rendimento 
de 6,17% ao ano mais Taxa Re-
ferencial, e continuará perden-
do para a inflação.

Itens do café da manhã estão mais caros

Opinião
Acilino Alberto Madeira Neto

amadeiraneto@gmail.com | Colaborador

Alta dos preços no período foi de 17,07%, elevando o custo total para R$ 573,70

Dieese: cesta básica em JP 
sobe R$ 83,66 em 12 meses 

inflação

Empreendedores com dívidas atrasadas no 
BNB poderão renegociar prazo de pagamento

crediamigo
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Café foi o produto que teve o maior aumento (78,42%), seguido pelo pão (16%), deixando o café da manhã dos pessoenses mais ‘salgado’

Miséria invisível 
e os novos cativos



O presidente da Petro-
bras, José Mauro Coelho, 
abriu ontem a videoconfe-
rência sobre o resultado da 
petroleira no primeiro tri-
mestre do ano, o melhor 
para um primeiro trimestre 
da companhia, afirmando 
que após o saneamento da 
empresa, os acionistas e os 
brasileiros de maneira geral 
podem voltar a confiar na 
companhia para ter retor-
no dos seus investimentos. 
Além do lucro de R$ 44,5 
bilhões de janeiro a março, 
divulgado na noite da quin-
ta-feira, 5, mais de 3.700% 
maior do que há um ano, a 
empresa anunciou dividen-
dos de R$ 48 bilhões.

“Não podemos nos des-
viar da prática de preços 
de mercado”, afirmou Coe-
lho aos analistas. “A gente 
aguarda uma estabilização 
de defasagem para um novo 
patamar para então imple-
mentar mudanças”, acres-
centou após o evento, em en-
trevista coletiva.

Ele justificou que, quan-
to mais forte é o resultado 
da empresa, mais impostos 
são recolhidos para a União, 
o que beneficia a sociedade. 
“A arrecadação de R$ 70 bi-
lhões em impostos no pri-
meiro trimestre promove 
mais empregos, permite que 
estados e municípios façam 
investimentos”, disse.

Na noite de quinta, um 
pouco antes da divulgação 
do balanço da empresa no 
primeiro trimestre do ano, 
o presidente da República, 
Jair Bolsonaro, voltou a cri-
ticar os preços elevados dos 
combustíveis e pediu para a 
Petrobras não fazer reajus-
tes, que, segundo ele, pode-
riam “quebrar o Brasil”.
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Presidente da companhia, José Mauro Coelho, declarou que política de preços mantém a empresa forte

Petrobras estuda novos reajustes
combustíveis

Agência Estado

Lucro
Além dos R$ 44,5 bilhões 

obtidos de janeiro a 
março, mais de 3.700% 

acima do que há um ano, 
a empresa anunciou, 

esta semana, dividendos 
de R$ 48 bilhões

A Petrobras está há 57 
dias sem mexer nos preços 
da gasolina e do diesel.

Coelho destacou, ainda, 
que o foco da empresa con-
tinuará no pré-sal, e que das 
15 plataformas que a esta-
tal está prevendo receber 
nos próximos cinco anos, 13 
são para o pré-sal. “A pers-
pectiva é de um aumento de 
500 mil barris de petróleo 
por dia nos próximos cinco 
anos”, disse, referindo-se ao 
Plano Estratégico da compa-
nhia 2022-2026.

O executivo também fez 
questão de ressaltar que, 
apesar dos desinvestimen-
tos que estão sendo realiza-
dos, a estatal não vai sair da 
área de refino e nem de gás 
natural, que vão receber in-
vestimentos de US$ 7 bi-
lhões até 2026.

Ele afirmou que esses de-
sinvestimentos permitem o 
surgimento de outras em-
presas no setor, gerando em-
pregos, renda e mais impos-
tos. “Vamos trabalhar para 
produzir resultados ainda 
melhores e mais robustos”, 
concluiu Coelho.

dois dígitos

Termina prazo para postos 
mudarem exibição de preço

Termina hoje o prazo 
para que postos em todo 
país se adequem à regra de 
exibir o preço dos combus-
tíveis com duas casas deci-
mais, e não mais com três, 
como ocorre atualmente. 
A mudança foi determina-
da pela Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP), 
por meio da Resolução nº 
858/2021, publicada em no-
vembro do ano passado.

De acordo com a ANP, o 
objetivo da mudança “é dei-
xar o preço do combustível 
mais preciso e claro para o 
consumidor, além de estar 
alinhado com a expressão 
numérica da moeda brasi-
leira”. Assim sendo, acres-
centa a agência, os preços 
deverão ser exibidos com 
duas casas decimais tanto 
no painel de preços quan-
to nos visores das bombas 
abastecedoras.

Em alguns estabeleci-
mentos a mudança já foi 
realizada e os consumido-
res observam se há altera-
ção de preços.

Valor defasado
Para o mercado, com o 

câmbio e os preços de refe-
rência da gasolina e do óleo 
diesel estabilizados interna-
cionalmente em um pata-
mar elevado, as defasagens 
em relação ao preços prati-
cados no mercado interno 
pela Petrobras continuam 
altas, com o diesel registran-
do uma diferença média de 
21% e a gasolina de 17%, in-
forma a Associação Brasi-
leira dos Importadores de 
Combustíveis (Abicom). 

Em alguns portos que 
balizam os preços da esta-
tal, a defasagem do diesel 
chegou a 25% (Itaqui, Suape, 
Santos e Araucária) e da ga-
solina 19% (Araucária) na 
quinta-feira, defende a en-
tidade.

Já no porto de Aratu, na 
Bahia, estado onde está loca-
lizada a Refinaria de Mata-
ripe, controlada pela Acelen, 
braço do fundo de investi-
mento árabe Mubadala, a 
defasagem do diesel era de 
5% e da gasolina de 10%, de-
vido a reajustes semanais.

Equiparação
Segundo a Abicom, para 

equiparar os preços com o 
mercado internacional a es-
tatal teria que elevar o preço 
do litro do diesel em R$ 1,27 
e da gasolina em R$ 0,78.

Agência Estado 

Mutirão Nacional renegociou 1,7 milhão 
de dívidas em atraso no mês de março

banco central

Em meio ao endivida-
mento recorde das famílias 
brasileiras, o Mutirão Nacio-
nal de Negociação e Orienta-
ção Financeira de março pos-
sibilitou a renegociação de 1,7 
milhão de dívidas em atra-
so, informou ontem o Banco 
Central. A ação, que ocorreu 
de 7 a 31 de março, foi feita 
em parceria com a Federação 
Brasileira dos Bancos (Febra-
ban), a Secretaria Nacional 

do Consumidor e os Procons 
de todo o país.

Segundo o BC, se compa-
rado a fevereiro de 2022, o au-
mento foi de 178% na procura 
por negociações. Em relação 
ao mutirão realizado em no-
vembro de 2021, que durou 
30 dias, o mesmo volume de 
contratos foi repactuado.

Foram negociadas dívi-
das em atraso no cartão de 
crédito, cheque especial e ou-
tras modalidades de crédito 
sem a cessão de bens dados 
em garantia, como veículos, 

motocicletas e imóveis. O BC 
informou ainda que a nova 
rodada de negociação contou 
com a participação de mais 
de 160 bancos e instituições.

O órgão destacou que o 
foco em educação financei-
ra foi mais uma vez um dife-
rencial da iniciativa.

Informações
De acordo com o BC, uma 

página exclusiva do mutirão 
auxiliou o cidadão na prepa-
ração para a negociação, com 
informações sobre como des-

cobrir quais são suas dívidas, 
utilizando o sistema Regis-
trato do BC, quando vale a 
pena participar do mutirão 
e quanto do orçamento pode 
ser destinado ao pagamen-
to de dívidas no momento 
da negociação, por exemplo.

A página também dispo-
nibilizou acesso à nova plata-
forma de educação financeira 
Meu Bolso em Dia, que con-
ta com trilhas de aprendiza-
do específicas para a popu-
lação que deseja renegociar 
suas dívidas.

Thaís Barcellos 
Agência Estado

Planos de saúde no país registram mais de 
49 milhões de beneficiários, divulga a ANS

crescimento

O número de pessoas com 
planos de saúde no país supe-
ra 49 milhões. O resultado de 
março deste ano foi divulgado 
ontem pela a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS). 
Este número, de 49.074.356, re-
presenta aumento de 2,6% em 
relação a março de 2021.

O crescimento de usuá-
rio de planos exclusivamente 
odontológicos foi ainda maior. 
No mesmo período, foi regis-
trado aumento de 7,62%, che-
gando a 29.357.656 pessoas.

De acordo com a agência, 
os dados demonstram que o 
setor de assistência médica su-
plementar continua aquecido. 
Desde julho de 2020, quando 
o número de usuários era de 

46.821.928, o aumento da ade-
são tem sido contínuo.

Sobre a utilização dos pla-
nos de saúde, o Boletim Co-
vid-19, que traz informações 
sobre comportamento do se-
tor de assistência médica su-
plementar durante a pande-
mia, mostra que a ocupação de 
leitos destinados ao tratamen-
to da doença em março sofreu 
queda em relação a fevereiro, 

passando de 58% para 44%. Por 
outro lado, a ocupação para os 
demais atendimentos foi de 
80%, fazendo com que a taxa 
de ocupação geral de leitos (co-
mum e UTI) atingisse 77%, a 
maior desde janeiro de 2019.

A realização de exames 
para a detecção de Covid-19 
teve aumento significativo em 
janeiro, por conta da variante 
Ômicron, chegando a 975.017.

Marina Burck  
Agência Brasil

Funcionários da Caoa, em São Paulo, aprovam 
suspensão de trabalho para evitar demissões

acordo coletivo

Trabalhadores da Caoa 
Chery de Jacareí (SP), apro-
varam em assembleia na 
manhã de ontem um pro-
grama de lay-off (suspensão 
temporária de contratos) 
como alternativa a inten-
ção da empresa de demitir a 
maior parte dos 623 funcio-
nários da planta, com paga-
mento de indenização extra.

Na quinta-feira, 5, o gru-
po anunciou que a fábrica fi-
cará fechada até 2025 para 
ser preparada para produzir 
apenas veículos híbridos e 
elétricos na retomada de suas 
operações. O Tiggo 3 Pro, fei-
to na unidade, sairá de linha 
e o sedã Azzira 6 passará a 
ser importado da China.

Pela proposta aprovada, 
os trabalhadores ficarão em 
lay-off por cinco meses e have-
rá três meses de estabilidade 
de emprego após esse perío-
do. No lay-off, normalmente os 
trabalhadores recebem cerca 
de 75% do salário, e uma parte 
é complementada por progra-
ma do Governo Federal.

A medida será discutida 
com a direção da empresa 
em reunião agendada para 
o próximo dia 10. Segun-
do o presidente do Sindica-
to dos Metalúrgicos de São 
José dos Campos e região, 
Weller Gonçalves, na tarde 
de quinta-feira representan-
tes da Caoa Chery aceitaram 
a alternativa.

Greve na Renault
Também na manhã de 

ontem, trabalhadores da Re-
nault em São José dos Pi-
nhais (PR), decidiram entrar 
em greve por tempo indeter-
minado pedindo alterações 
na forma de pagamento da 
Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR). A fábrica 
emprega cerca de cinco mil 
trabalhadores, segundo o 
Sindicato dos Metalúrgicos 
da Grande Curitiba.

Segundo a entidade, o 
valor proposto para a PLR 
neste ano, de R$ 15,4 mil, 
“está fora da realidade de 
negócio da empresa, que au-
mentou o preço do carro em 
mais de 30% em dois anos”. 
A greve, informa a entida-
de, também é motivada pela 
redução do quadro de pes-
soal em dois mil funcioná-
rios a partir de 2020, mesmo 

que a maioria por Progra-
mas de Demissão Voluntá-
ria (PDV).

A fabricante afirma que 
o acordo coletivo de traba-
lho, aprovado em assem-
bleia promovida pelo sindi-
cato em 11 de agosto de 2020, 
tem duração de quatro anos, 
com vigência até agosto de 
2024. “A Renault tem cum-
prido com o acordo coleti-
vo, em sua totalidade, e está 
aberta ao diálogo. No dia 3 
de maio a empresa propôs 
um calendário de reuniões 
com o sindicato, com início 
previsto em 9 de maio”, in-
formou a empresa, em nota.

No complexo da Renault 
são produzidos os modelos 
Duster, Captur, Kwid, San-
dero, Logan, Oroch e Mas-
ter e motores.

Cleide Silva 
Agência Estado

Fábrica ficará fechada até 2025 e será preparada para produzir apenas veículos híbridos e elétricos na retomada de suas operações

Foto: Sergio Dutt/Agência Estado
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Diversidade

A Expo Turismo Paraí-
ba encerra hoje a sua pro-
gramação, no Espaço Cul-
tural José Lins do Rêgo, em 
João Pessoa, depois de três 
dias intensos de palestras e 
debates, rodadas de negó-
cios, expansão de horizon-
tes e oportunidades, além 
do incentivo ao turismo 
com coletividade e colabo-
ração. O evento teve iní-
cio na última quinta-feira 
e é uma iniciativa do Se-
brae Paraíba com o apoio 
do Governo do Estado da 
Paraíba, da Federação do 
Comércio de Bens e de Ser-
viços do Estado da Paraíba 
(Fecomércio PB) e do Con-
vention & Visitors Bureau 
de João Pessoa.

O Ministério do Turis-
mo do Brasil esteve pre-
sente novamente no ciclo 
de debates que aconteceu 
na Expo na tarde de ontem. 
Ronei Alcantara da Fonse-
ca, diretor de Ordenamen-
to, Parcerias e Concessões 
do MTur, falou ao Jornal A 
União sobre a importância 
da integração do turismo e 
do que está sendo feito na 
Expo. “É necessário que o 
Estado procure entender 
como seus municípios fun-
cionam nas suas políticas 
públicas de turismo. Com 
base nesse entendimento, 
você consegue construir 
uma rede. (...) O que o Es-
tado da Paraíba está fazen-
do, na verdade, é uma coisa 
que todos os estados deve-
riam fazer, principalmente 
aqueles que operam o tu-
rismo com força”, afirmou 
o diretor.

Diretor do Ministério do Turismo avalia que outros estados do país devem usar o evento como modelo

Expo Turismo termina hoje, em JP
palestras, debates e  negócios

Summit Mice 2022
Ontem, dentro da pro-

gramação da Expo Turis-
mo, também aconteceu a 
Convention Bureau Sum-
mit Mice 2022. Mice é uma 
sigla para “Meeting, Incen-
tives, Conferences and Exhi-
bitions” – reuniões, incenti-
vos, conferências e exibições, 
em tradução literal e respec-
tiva. Este foi o segundo ano 
do encontro que visa dis-
cutir perspectivas e possi-
bilidades do mercado pa-
raibano, brasileiro e global 
também.

O objetivo da edição de 
2022 se voltou às possibili-
dades e tendências dos even-

tos e negócios nesse contexto 
de pós-pandemia. “Gran-
des nomes do mercado bra-
sileiro estiveram aqui em 
João Pessoa para trocar ex-
periências, passar conteú-
do relevante e qualificado, 
para que as empresas parai-
banas estejam alinhadas ao 
que ao que há de melhor a 
partir dessa retomada eco-
nômica no mercado de even-
tos no Brasil”, afirmou Fer-
dinando Lucena, secretário 
executivo municipal de Tu-
rismo de João Pessoa.

Dentre os palestrantes 
que compuseram a progra-
mação do Summit Mice on-
tem, estiveram presentes 

Giovana Jannuzzelli, dire-
tora executiva da Associação 
Latino Americana de Gestão 
de Eventos e Viagens Corpo-
rativas, e Lucas Schweitzer, 
presidente do Floripa Con-
vention Bureau. Os especia-
listas encerraram o segun-
do dia de Expo Turismo com 
debates sobre “O que espe-
rar no pós-crise dos even-
tos corporativos?” e “A im-
portância da cooperação do 
mercado para captação dos 
eventos”, respectivamente.

A conversa com Jannuz-
zelli traçou o cenário passa-
do da pandemia, o contexto 
atual dos eventos corporati-
vos e as possibilidades que 

se abriram, como os even-
tos virtuais, os presenciais, 
os híbridos, as transmissões 
e até mesmo o metaverso. 
“Vim de São Paulo a convite 
da secretaria, conheci João 
Pessoa e acho que isso é im-
portante também para di-
fundir esse destino para a 
realização de eventos corpo-
rativos, conhecer os apare-
lhos municipais para a rea-
lização desses eventos, para 
demonstrar ao mercado que 
é possível fazer evento pre-
sencial, que ele faz diferen-
ça, pois traz a conexão entre 
as pessoas e também ativa a 
economia local”, comentou 
Giovana.

Já Schweitzer abordou 
a cooperação do mercado 
para a captação dos eventos 
e, durante a palestra, discu-
tiu estratégias e práticas que 
podem auxiliar e transfor-
mar os destinos do Brasil e 
da Paraíba. “É importante 
discutir isso, porque é sem-
pre bom compartilhar e tra-
zer insights de boas práticas 
que estão sendo feitas nos 
principais destinos de tu-
rismo de negócios e even-
tos do Brasil. Ou seja, com-
partilhar boas estratégias, o 
que deu certo, o que deu er-
rado, para que a gente pos-
sa cooperar. Estou bem con-
tente de estar contribuindo 
e fazendo parte desse seleto 
grupo para a gente debater o 
futuro do mercado de turis-
mo e eventos do Brasil”, res-
saltou Lucas.

No rol de palestras de 
hoje, Alessandra Lontra, ge-
rente executiva do Turis-
mo do Estado da Paraíba 
e interlocutora do progra-
ma de Regionalização do 
Turismo, destaca esse pro-
cesso de regionalização do 
turismo, que é uma premis-
sa que ganhou força com a 
Expo Turismo. “Esta feira é 
a primeira do Brasil nesse 
formato que privilegia to-
das as regiões turísticas e 
está mostrando muito além 
do sol e mar, que é o mais 
comum. Aqui a gente está 
mostrando o interior da Pa-
raíba, toda a potencialida-
de turística, do artesanato, 
da cultura. Isso é uma vitri-
ne para a Paraíba e para o 
Brasil, quiçá para o mundo. 
A Paraíba está dando um 
show. Essa feira foi funda-
mental e de muita relevân-
cia”, finalizou.

Expo Turismo teve início na última quinta-feira e é uma iniciativa do Sebrae Paraíba, com o apoio do Governo do Estado da Paraíba

Fotos: Marcos Russo

As exposições dos municí-
pios ganharam ainda mais for-
ça durante o segundo dia de 
Expo Turismo Paraíba e con-
tinuam na ativa durante toda 
a programação de hoje. Com 
personalidades características 
de seus locais, produtos arte-
sanais disponibilizados para 
vendas e estandes com degus-
tação de itens próprios de sua 
gastronomia, as cidades parai-
banas seguem mostrando suas 
belezas e especialidades com o 
objetivo de atrair turistas e vi-
sitantes, apresentar a Paraíba 
aos paraibanos e conquistar in-
vestidores e incentivos que fo-
mentem ainda mais o turismo 
desses locais.

O município de Conde, no 
Litoral Norte da Paraíba, está 
dentro da rota turística parai-
bana conhecida como Costa 
das Falésias. De acordo com Fe-
lipe Jardim, assessor técnico da 
Secretaria de Turismo do Con-
de, o evento é uma oportuni-
dade de mostrar o Conde como 
destino turístico para os visi-
tantes da feira. “Estamos apre-
sentando as praias e o roteiro 
de sol e mar, que já é consoli-
dado no município, além dos 
atrativos que o Conde pode ofe-
recer como roteiro alternativo, 
como o roteiro rural. É sempre 
bom poder promover cada des-
tino, então esse é mais um in-
centivo onde a gente pode estar 
junto com os municípios que 
formam nosso roteiro integra-
do”, pontuou ele.

Ainda dentro do Litoral pa-
raibano, a cidade de Lucena faz 
parte da rota turística chama-
da Rota do Sanhauá, compos-

ta por João Pessoa e Cabede-
lo, dentre outros municípios. 
Segundo Jordânia Felismina, 
diretora de Turismo do muni-
cípio de Lucena, a cidade apro-
veitou o evento para mostrar 
não só o artesanato local, como 
também os pontos turísticos e 
as potencialidades do municí-
pio, conhecido também como 
a cidade do coco. “A gente veio 
divulgar o que Lucena tem 
para oferecer. Já é conhecida 
como a cocada na quenga, mas 
agora temos também a produ-
ção de óleo de coco 100% natu-
ral, farinha, castanha carameli-
zada no coco, tudo que envolva 
o coco, a gente está mostrando 
que tem lá”, exemplificou. “Lu-
cena ficou sete anos fora da rota 
do turismo e esse ano voltamos 
para a rota do turismo, entra-
mos para o mapa do turismo, 
e essa feira veio para engran-
decer ainda mais”, completou.

Na rota do Vale do Paraíba, 
a cidade de Itabaiana se desta-
ca com seus fios têxteis. O mu-
nicípio está representado pela 
secretária de Cultura e Turismo 
de Itabaiana, Socorro Almeida, 
que destacou os tributos da co-
nhecida “Rainha do Vale do 
Paraíba”. “Nós fazemos parte 
do Fórum de Turismo do Vale 
do Paraíba, trabalhamos como 
instância de governança com a 
regionalização do turismo, so-
mos a terra de Sivuca, de Zé da 
Luz, temos muitos pontos tu-
rísticos, temos a Academia de 
Cordel do Vale do Paraíba, so-
mos a terra dos poetas, a terra 
dos músicos, entre outras coi-
sas”, pontuou ela. 

Natuba, também dentro do 

Atrações dos municípios paraibanos do Litoral ao Sertão

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

Os municípios seguem mostrando suas belezas e especialidades para atrair turistas e visitantes

No QRCode acima, acesse 
a programação de hoje da 

Expo Turismo Paraíba

Vale do Paraíba, também parti-
cipa do evento com um estan-
de bem movimentado. A alta 
procura justifica-se pelo fato 
da cidade ser uma das poucas 
produtos de uva do tipo Isa-
bel, com uma produção de vi-
nhos e geleias que se destaca 
em todo o estado da Paraíba. 
Aproveitando a fruta, a cidade 
levou à exposição os produtos 
derivados que fazem sucesso 
e, para a microempreendedo-
ra do ramo, Roziane Egito, essa 
é uma oportunidade de fazer 
“a Paraíba começar a entender 
que temos produtos de altíssi-
mas qualidades.  Natuba tem 
um potencial turístico muito 
grande, que ainda precisa ser 
lapidado, mas você chegando 
lá vai ter uma boa pousada, a 
cachoeira da Bica Grande, vai 
ter o mirante, a visitação nos 
parreirais e degustar a uva, a 
geleia, e experimentar o me-
lhor da gastronomia de Natu-
ba”, disse.

Aproveitando a expectati-
va do São João, cidades como 
Bananeiras, Campina Grande 
e Araruna expõem no evento 
os atrativos de seus municípios 
para atrair os visitantes e inves-
tidores. As cidades compõem, 
respectivamente, as seguintes 
rotas turísticas: Brejo, Agreste 
e Seridó-Curimataú.

No caso de Bananeiras, Jor-
ge Perrelli, estudante de Turis-
mo da Universidade Federal da 
Paraíba, está como expositor e 
ressalta que um dos objetivos 
é “atrair o pessoal para o nos-
so São João, que já estamos com 
a programação fechada e a ci-
dade está se organizando para 
receber os turistas com con-
forto, com planejamento, para 
atender todo mundo de uma 
forma bem melhor do que nos 
anos anteriores. Esse retorno, 
com certeza, vai ser um grande 
ápice e diferencial para o nos-
so São João”.

Já para a Rainha da Borbo-

rema, que também carrega o tí-
tulo do Maior São João do Mun-
do, a ideia foi trazer também 
outros eventos turísticos que 
compõem o calendário da ci-
dade durante todo o ano, mas 
o enfoque foi, de fato, na festa 
junina tradicional do municí-
pio. “Trouxemos quadrilheiros 
que fazem o Maior São João do 
Mundo, trio de forró pé de ser-
ra. [Nosso São João tem] cerca 
de 30 atrações por noite, mais 
de 1800 artistas no Parque do 
Povo, fora isso temos Spazzio, 
Vila Forró, Forró no Campestre, 
dentre outros. É o maior e me-
lhor São João do Mundo com 
certeza”, enfatizou Lima Filho, 
gerente de Turismo da Prefeitu-
ra de Campina Grande, que in-
terpreta o personagem Virguli-
ma de Campina.

Araruna, conhecida como 
a capital paraibana dos espor-
tes de aventura, também levou, 
além do São João e de seu prin-
cipal cartão postal, a Pedra da 

Boca. A cidade de Sousa e o fa-
moso Vale dos Dinossauros 
também estão com estande no 
evento voltado ao turismo pa-
raibano. “Estamos aqui para 
trazer a representatividade das 
nossas cachaças, nosso artesa-
nato e a história do Vale dos Di-
nossauros. Temos também ou-
tros pontos turísticos, como o 
Santuário de Frei Damião e sua 
estátua, temos o turismo de ra-
pel, entre outras coisas”, confor-
me ressaltou Nildemar Dantas, 
diretor de Marketing da Secre-
taria de Turismo da Prefeitura 
Municipal de Sousa.

Cabaceiras, Taperoá, Catolé 
do Rocha, Princesa Isabel, Po-
cinhos, Nova Palmeira, Serra 
Branca, Boqueirão, Santa Lu-
zia, Monte Horebe, Marcação, 
Cabedelo, João Pessoa, Pitim-
bu, Patos, Prata, esses são só al-
guns exemplos de municípios 
que estão em exposição com 
seus atrativos turísticos e ar-
tesanais na Expo Turismo Pa-
raíba 2022. A programação se 
estende até as 20h30 de hoje, 
com muita arte, gastronomia 
e, é claro, turismo de melhor 
qualidade.
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A influenza é 
uma doença 
transmitida 
de pessoa a 
pessoa através 
de secreções 
respiratórias, 
principalmente 
por meio da 
tosse ou espirro 
de indivíduos 
infectados 

n 

Mesmo os 
idosos que se 
vacinaram e se 
contaminaram 
com o vírus 
têm uma 
chance 
muito menor 
de sofrer 
complicações 
da infecção 
e de serem 
internados

As pessoas que correm mais risco com a influenza são as crianças menores de cinco anos, gestantes e adultos com 60 anos ou mais

Pessoas com mais de 60 anos precisam se vacinar contra a doença para se proteger e manter a saúde em dia

Inverno aumenta riscos da influenza
idosos em alerta

A gripe é uma infecção 
viral causada pelo vírus In-
fluenza e ocorre em qualquer 
época do ano, mas é mais fre-
quente no outono e no inver-
no, quando as temperaturas 
caem. “Como estamos nos 
aproximando do inverno, que 
oficialmente começa no dia 21 
de junho, os cuidados com a 
influenza devem ser redobra-
dos, principalmente entre as 
pessoas com mais de 60 anos”. 
O alerta é do geriatra Otávio 
Ferreira dos Santos.

Ele explicou que a influen-
za é uma doença transmitida 
de pessoa a pessoa através de 
secreções respiratórias, prin-
cipalmente por meio da tosse 
ou espirro de pessoas infecta-
das. “Diferentemente do que 
alguns pensam, a gripe não 
é o mesmo que um resfriado. 
Ambos podem trazer sinto-
mas até certo ponto seme-
lhantes, mas, além do vírus 
causador do resfriado ser ou-
tro, o quadro gerado por ele é 
bem mais leve, não deixando 
a pessoa incapacitada, como 

ocorre na gripe causada pelo 
Influenza”, explicou.

Segundo o geriatra, as pes-
soas que correm mais risco 
com a influenza são as crian-
ças menores de cinco anos de 
idade, gestantes, adultos com 
60 anos ou mais e os portado-
res de doenças crônicas não 
transmissíveis. Ao se vaci-
nar, o paciente diminui muito 
a chance de ser contaminado, 
porque a vacina protege o or-
ganismo e proporciona uma 
defesa forte contra o vírus. 
“Mesmo os idosos que se va-
cinaram e se contaminaram 
com o vírus têm uma chance 
muito menor de sofrer com-
plicações da infecção e de se-
rem internados”, enfatizou.

“Uma pessoa vacinada 
contra influenza está se pro-
tegendo e ao mesmo tempo 
ajudando sua família e seus 
amigos. O simples fato de um 
idoso não ficar gripado evita 
que exista uma lotação ain-
da maior nos hospitais e Uni-
dades de Pronto Atendimen-
to (UPAs)”, afirmou o médico.  

Ele enfatizou que o pa-
ciente infectado pelo vírus 
Influenza possui um quadro 

muito mais intenso. Os sinto-
mas mais comuns são os se-
guintes: febre alta (acima de 
38ºC), dor muscular, cansa-
ço e fraqueza, perda do ape-
tite, vômitos e sintomas intes-
tinais - esses últimos ocorrem 
mais em crianças. “A vacina 
contra a influenza é a medi-
da mais eficaz para combater 
o vírus e todos que têm mais 
de seis meses de vida podem 
se vacinar”, frisou o médico, 
alertando que o agravamento 
dessa doença pode levar o pa-
ciente ao óbito, especialmente 
os idosos que apresentam um 
quadro de risco para compli-
cações como a pneumonia.

A proposta maior da va-
cinação, de acordo com o Mi-
nistério da Saúde, é evitar ou 
diminuir o número de inter-
nações e mortes substancial-
mente pela infecção do vírus. 
O uso do antiviral está indica-
do para todos os casos de sín-
drome gripal com condições e 
fatores de risco para compli-
cações e de síndrome respira-
tória aguda grave.

Há anos, o Ministério da 
Saúde, por meio das campa-
nhas nacionais de imunização, 
prioriza os grupos mais vulne-
ráveis para infecção pelo vírus. 
Assim, além de pessoas com 
60 anos ou mais, também são 

vacinadas as crianças na fai-
xa etária de seis meses a cinco 
anos de idade (quatro anos, 11 
meses e 29 dias), as gestantes e 
as puérperas (até 45 dias após 
o parto). Também fazem parte 
do grupo prioritário a popula-
ção privada de liberdade e os 
funcionários do sistema prisio-
nal, povos indígenas e as pes-
soas que tenham doenças crô-
nicas não transmissíveis.

Período mais perigoso
O período de incubação 

da influenza dura de um a 
quatro dias. A transmissibili-
dade em adultos ocorre prin-
cipalmente 24 horas antes do 

início dos sintomas e dura até 
três dias após o final da febre. 
Já a evolução geralmente tem 
resolução espontânea e dura 
cerca de sete dias, embora a 
tosse, o mal-estar e a fadiga 
possam permanecer por al-
gumas semanas.

Algumas pessoas, como 
os idosos, crianças, gestan-
tes e pessoas com alguma co-
morbidade, correm um risco 
maior de desenvolver com-
plicações devido à influenza. 
“Portanto, esse público deve 
ser vacinado todos os anos, 
afinal essa é a melhor ma-
neira de se prevenir contra a 
doença”, recomendou.

Ainda de acordo com o 
Ministério da Saúde, a vaci-
na é capaz de promover imu-
nidade durante o período de 
maior circulação do vírus In-
fluenza, reduzindo o agra-
vamento da doença. A estra-
tégia de vacinação na rede 
pública de saúde foi sendo 
ampliada e, atualmente é in-
dicada principalmente para 
os idosos, crianças e pessoas 
com doenças crônicas não 
transmissíveis e outras con-
dições clínicas especiais, ges-
tantes e puérperas.

A Campanha de Vacina-
ção contra Influenza em João 
Pessoa foi iniciada desde o 

dia quatro de abril e segue 
até o dia três de junho nas 
Unidades de Saúde da Famí-
lia (USF), Centro Municipal 
de Imunização e Policlíni-
cas Municipais. A priorida-
de continua sendo os idosos 
e trabalhadores da saúde, se-
guindo recomendação do Mi-
nistério da Saúde.

A influenza, também co-
nhecida como gripe, é uma 
infecção viral aguda que afe-
ta o sistema respiratório. O ví-
rus é altamente transmissível 
e pode fazer com que a pessoa 
infectada evolua para formas 
graves da doença e, até mes-
mo, ir a óbito.

 

Antiviral é indicado para todos os casos de síndrome gripal 

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Diferentemente do que algumas pessoas pensam, a gripe não é a mesma coisa que um resfriado

Foto: Clínica Gobbo

Foto: Agência Brasil

“Cuidados 
[neste período] 
devem ser 
redobrados

Geriatra Otávio Ferreira 

Alerta
Idosos, crianças, 

gestantes e pessoas 
com alguma 
comorbidade 

correm um risco 
maior de desenvolver 
complicações devido 

à influenza

Foto: Governo FederalFoto:  Portal Saúde no Ar
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Alvinegro da estrela vermelha enfrenta o Altos-PI, às 18h, no Almeidão, buscando a reabilitação na Série C

Belo joga para retornar ao G8

O Botafogo tem hoje a oportuni-
dade de voltar ao grupo de classifica-
ção do Campeonato Brasileiro da Sé-
rie C. Para isso, terá de vencer o Altos 
do Piauí, em partida programada para 
as 18h, no Estádio Almeidão. A partida 
será válida pela quinta rodada e terá a 
arbitragem de um trio de Pernambu-
co. O árbitro central será Thiago Nasci-
mento dos Santos e os assistentes Bru-
no César Chaves Vieira e Karla Renata 
Cavalcanti de Santana. 

Se depender do histórico dos con-
frontos entre as duas equipes, o Belo 
leva ampla vantagem, pois em cinco 
jogos, o Botafogo nunca perdeu para o 
time piauiense, com três vitórias e dois 
empates. No jogo de hoje, o time preci-
sa manter esse tabu, porque só uma vi-
tória fará com que o clube volte ao G8. 
A equipe está na nona colocação, com 
seis pontos.

Por causa da proximidade da pri-
meira partida das semifinais do Cam-
peonato Paraibano, ainda não se sabe 
se o técnico Gerson Gusmão pretende 
poupar algum jogador. A princípio, 
parece que o time vai com a força má-
xima. O meia Esquerdinha e os volan-
tes Pablo e Ratinho, que estavam entre-
gues ao departamento médico, podem 
ser relacionados. A mesma coisa com 

relação aos novatos Philipe Guimarães 
e Victor Golas, que chegaram ao clube 
esta semana.

A prioridade do clube, neste mo-
mento, é o título do Campeonato Pa-
raibano, mas o lateral Edvan acredita 
que isto não deve influenciar negativa-
mente neste jogo contra o Altos. 

“A Série C é uma coisa e o Paraiba-
no é outra. Nós jogadores temos que fo-
car jogo a jogo. O Botafogo tem dois ti-
mes de qualidade e temos condições de 
dar conta do recado. Nós infelizmen-
te não conseguimos pontuar na últi-
ma partida, e agora temos que fazer o 
dever de casa e vencer o Altos”, disse 
o lateral que ainda não sabe se será ti-
tular neste sábado.

Altos
O Altos vem em uma corrida de re-

cuperação na competição. Após a che-
gada do quarto treinador da tempora-
da, o conhecido do torcedor paraibano, 
Francisco Diá, o time começou a reagir. 
Após fazer uma excelente partida con-
tra o Flamengo pela Copa do Brasil, o 
time conseguiu a sua primeira vitória 
na competição, na última quarta-fei-
ra, 2 a 1 de virada sobre o ABC, que vi-
nha invicto no campeonato. Para o jogo 
com o Botafogo, o discurso do treina-
dor é sair de João Pessoa pontuando, 
para depois em casa, conseguir outra 
vitória e encostar nos líderes.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

CLUBES  PG J V E D GP GC SG

1º  Mirassol-SP  10 4 3 1 0 6 2 4

2º  Floresta-CE  10 4 3 1 0 3 0 3

3º  Volta Redonda-RJ 7 4 2 1 1 9 5 4

4º  ABC-RN  7 4 2 1 1 6 4 2

5º  Botafogo-SP  7 4 2 1 1 6 4 2

6º  Campinense-PB 7 4 2 1 1 4 2 2

7º  Remo-PA  7 4 2 1 1 6 5 1

8º  Manaus-AM  7 4 2 1 1 3 2 1

9º  Botafogo-PB  6 4 2 0 2 4 4 0

10º  Ferroviário-CE  6 4 2 0 2 4 5 -1

11º  Paysandu-PA  6 4 1 3 0 8 3 5

12º  São José-RS  5 4 1 2 1 7 6 1

13º  Figueirense-SC  5 4 1 2 1 5 4 1

14º  Ypiranga-RS  5 4 1 2 1 3 4 -1

15º  Aparecidense-GO 4 4 1 1 2 3 3 0

16º  Vitória-BA  3 4 1 0 3 3 5 -2

17º  Altos-PI  3 4 1 0 3 5 11 -6

18º  Brasil-RS  3 4 0 3 1 3 5 -2

19º  Confiança-SE  1 4 0 1 3 1 4 -3

20º  Atlético-CE  0 4 0 0 4 0 11 -11

5a rodada
n Hoje
11h
Mirassol x Campinense
15h
Ferroviário x São José-RS
17h
Manaus x Confiança
18h
Botafogo-PB x Altos
19h
Brasil-RS x Remo

n AmAnHã
11h
Ypiranga-RS x Floresta
15h
Atlético-CE x Figueirense
17h
ABC x Volta Redonda
19h
Paysandu x Botafogo-SP
9/5
20h
Aparecidense x Vitória

Depois de 
treinos 
intensivos 
durante a 
semana, os 
jogadores 
do Botafogo 
estão 
prontos para 
enfrentar o 
Altos-PI

Fo
to

: G
ui

lh
er

m
e 

D
ro

va
s/

Bo
ta

fo
go

Mirassol é o grande desafio, hoje, para o Campinense
jogo contra o líder

O Campinense vai enfrentar, 
neste sábado, o seu jogo mais difí-
cil até agora na Série C. A Raposa 
vai encarar o líder Mirassol, a par-
tir das 11h, no Estádio José Maria 
de Campos Maia, em Mirassol (SP). 
A equipe está em quinto lugar na 
competição, com sete pontos, e se 
perder, poderá terminar a rodada 
fora do G8. O árbitro central desta 
partida será Rafael Martins Diniz, 
e os assistentes Lucas Costa Modes-
to e Milton Jerônimo Souza Alves, 
todos do Distrito Federal.

O técnico Ranielle Ribeiro tem 
um único problema para escalar 
a equipe titular para esta partida, 
o meia Dione, que foi expulso no 
jogo contra a Aparecidense e terá 
de cumprir suspensão automáti-

ca. Em seu lugar, deverá entrar João 
Paulo ou Douglas. Nas demais po-
sições, o time deverá ser o mesmo 
do jogo passado.

Uma das coisas que vem preo-
cupando a comissão técnica é o 
horário do jogo, que será às 11h da 
manhã, em alta temperatura. Mas, 
Ranielle está otimista em conse-
guir pontuar.

“Nós tivemos uma semana para 
recuperar a equipe, que apresen-
tava um certo desequilíbrio físico. 
Não podemos negar que um jogo 
a esta hora mexe com toda a ques-
tão fisiológica do atleta, e além do 
mais, vamos enfrentar uma equi-
pe líder e favorita ao acesso à Sé-
rie B. Porém, já passamos por difi-
culdades semelhantes e reagimos 
bem. Um jogo desse é bom de jo-
gar, porque vamos enfrentar uma 
equipe de um elenco muito técni-

co, que joga e deixa jogar e vamos 
para pontuar e temos condições 
disto”, afirmou.

Mirassol
O Leão divide a liderança com 

o Floresta, ambos com 10 pontos. 
Para o duelo contra o Campinense, 
o técnico Ricardo Catalá deve ter 
força máxima para escalar o Miras-
sol, já que não há nenhum proble-
ma com atletas, seja por suspensão 
ou contusão. Por isso, o time titu-
lar deve ser o mesmo que começou 
jogando na vitória em cima do Fi-
gueirense, por 2 a 0.

A grande novidade da semana 
foi a contratação do atacante Éver-
ton Bala, de 23 anos. O atleta pas-
sou antes por Porto-PE, Cianorte, 
Vera Cruz e São José-RS, seu últi-
mo clube, onde estava desde o iní-
cio da temporada passada.
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O técnico Ranielle Ribeiro estudou o Mirassol durante toda a semana

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Classificação
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Dois
jogos foram 

vencidos pelo 
Minas, que pode 

encerrar a série de 
playoffs hoje com 
uma nova vitória. 
Se perder, haverá 
um novo encontro 
ainda em Minas

O Basquete Unifacisa en-
tra em quadra neste sábado 
pelo jogo 4, na série melhor 
de 5, das quartas de final do 
Novo Basquete Brasil (NBB), 
com a missão de vencer o 
Minas Tênis Clube, fora de 
casa, para manter vivas as 
chances de seguir sonhando 
com o avanço à fase semifi-
nal da principal competição 
de basquete do país. 

Na última partida, váli-
da pelo jogo 3, em Campina 
Grande, a equipe paraibana  
deixou escapar uma  vitória 
que parecia certa. Durante 
a partida, o Jacaré chegou 
a abrir 19 pontos de vanta-
gem no 3o quarto, mas no úl-
timo quarto sofreu a virada 

Jogando em casa, o Sousa 
ainda não conseguiu vencer, 
nesta temporada, na dispu-
ta do Campeonato Brasilei-
ro da Série D. Na única par-
tida, em seus domínios, o 
clube foi derrotado na 2ª ro-
dada, por 3 a 0, quando rece-
beu o Retrô-PE.  Embalado 
após ter conseguido a pri-
meira vitória na competição, 
o alviverde entra em campo, 
hoje, a partir das 16h, contra 
o Crato-CE, no Estádio Ma-
rizão, em Sousa, na abertu-
ra da 4ª rodada do grupo 3, 
querendo emplacar a sua se-
gunda vitória seguida.

Na rodada 3, o clube ven-
ceu o São Paulo Crystal, jo-
gando fora de casa, somou 
os seus três primeiros pon-
tos e saltou da lanterna para 
a sexta posição do grupo 3. 
Agora, para fazer as pazes 
com a torcida e tentar encos-
tar no G4, o alviverde busca 
a sua segunda vitória e a pri-
meira jogando no Marizão.

“Vamos buscar a se-
quência de nossa recupe-
ração dentro do campeo-
nato, estamos conseguindo 

superar as dificuldades que 
passamos nos últimos jogos. 
Passamos para os atletas o 
quanto somos capazes de 
conseguir nossos objetivos, 
que é o acesso para a Série 
C. Durante a partida vamos 
tentar manter um nível de 
atuação que nos possibilite 
a conquista de um resulta-
do positivo”, disse Tardelly 
Abrantes.

Na partida de hoje, o co-
mandante alviverde não vai 
poder contar com o atacan-
te Renan Henrique. No meio 
de semana, o clube anun-
ciou que o atleta ficará de 
fora dos gramados duran-
te três ou quatro semanas, 
após a constatação de uma 
lesão na coxa direita. Quem 
pode estrear na partida é o 
zagueiro Júlio Nascimen-
to, que foi anunciado como 
reforço para disputar a se-
quência da competição.

No confronto contra a 
equipe cearense, no Estádio 
Marizão, Tardelly Abrantes 
deve repetir a mesma for-
mação do time que venceu o 
São Paulo Crystal, por 3 a 2, 
em Cruz do Espírito Santo, 
pela última rodada da com-
petição nacional.

Quarto jogo de uma provável série de cinco acontece hoje, a partir das 16h10, na Arena UniBH, em Belo Horizonte

Unifacisa precisa vencer o Minas
derrota gera eliminação

O dia foi o representativo 1º de maio. Logo cedo 
fomos para a moderna Arena de Valdeci 
Santana, o nosso Ademir da Guia, que me 

presenteou com uma relíquia que será motivo de um 
artigo à parte. Sim, ali foi comemorado o tão esperado 
aniversário de 58 anos do PALMARES ESPORTE 
CLUBE, ora presidido pelo desportista Paulo Morais, 
que vem fazendo um dinâmico trabalho para erguer 
aquela tradicional agremiação do bairro da Torre. A 
nossa missão era levar os dois quadros do Causos 
& Lendas do Nosso Futebol, para enfrentar a velha 
guarda do alviverde da torre. E dentro do gramado, 
prestar uma simbólica homenagem ao goleirão 
Fernando, aquele que defendeu o Botafogo, o Auto 
Esporte e o Campinense. O Palmares tinha em seus 
quadros grandes atletas do passado, como Chico 
Alicate, Benício, o pé de limão, e Vavá. Aliás, por falar 
em Vavá, ele foi para o vestiário para vestir o nosso 
uniforme e, por uma manobra de deixar Zé Santos 
de queixo caído e cabelo em pé, saiu vestido com 
as cores do nosso adversário. O Dr. Marcos Bita, o 
seu empresário, quando indagado “disse nada a 
declarar”.

Na primeira partida, vencemos por 4x2, tentos 
marcados por Marcílio Braz Petrovick, duas vezes, 
Régis Guru e Geraldo Varela, sim, ele mesmo, o editor 
de esportes do jornal A União. Entramos em campo 
com Valdeci, Toinho Maracanã, Mineiro, Bartolomeu 
e Epitácio, Gilson Leite, Régis Guru, o Velho da 
Lancha e Sérgio Meira. Entraram, depois, Gilson 
Junior, Marcílio, Aderson e Varela. A segunda partida, 
também foi vencida por nós, com gols de Washington 
Lobo e Dão.  O nosso segundo quadro, entrou em 
campo com Fernando, Pimentel, Washington Lobo, 
Washington Luís e Lelo, Odon, Ademir, Chocolate e 
Eudes Guedes. Depois entraram Tavinho, Veronilson, 
Guilherme e Mário Dornelas, os dois últimos atletas 
do Sub 100.  Naná e o artilheiro Chico Matemático 
continuam entregues ao DM.

Quando faltavam dez minutos para acabar a 
segunda partida, Ailton Cavalcante, presidente da 
Acep, improvisado como árbitro, fez uma pausa para 
que todos adentrassem no gramado para fazerem 
uma justa homenagem a Fernando, na presença 
dos emocionados familiares. A ele, foi entregue, um 
troféu e um certificado, discursos, aplausos e muitos 
abraços. Tudo na presença de seu Gérson, da Ponte e 
Preta e seu filho Ruy, Josinaldo, filho do saudoso seu 
Machado do Vera Cruz, do craque Telino, que veio 
de Natal, do decano Eudes Moacir Toscano, Luciano 
Santos, que veio de Campina Grande juntamente 
com Dão e Pedro Nunes, este último veio da cidade de 
Arara.  Na torcida, o comentário era unânime: Como 
eles ainda jogam fácil. Como o nosso futebol já foi 
bonito. Como, a bola é bem tratada por um setentão 
Odon. Que visão de jogo possuem Dão, Chocolate, 
Regis Guru, Vavá, Benício, Ademir e Eudes. Que 
segurança transmitem os xerifes Washington Lobo, 
Mineiro, Washington Luís e Chico Alicate. Ao término 
das duas partidas, o anfitrião Paulo Morais entregou 
vários certificados, agradeceu a presença de todos, 
em especial das autoridades e serviu uma lauta 
feijoada com cachaça, suco e muita fruta. O goleiro 
Valdeci se juntou a Gilson Gênio, presidente Moraes, 
Barbudinho, Dr. Marinaldo e mostraram que são 
muito bons de talheres e copo.

Quem foi prestigiar o evento saiu bastante 
satisfeito, viu um pouco do nosso rico e histórico 
futebol, contado não por historiadores e órgãos de 
imprensa, mas diretamente por aqueles que, dentro 
do gramado, escreveram o seu nome com tintas 
douradas e perpétuas na brilhante história do futebol 
paraibano. 

Causos 
  & lendas do nosso futebol

Francisco Di Lorenzo Serpa
falserpa@oi.com.br | colaborador

Viva o Palmares 
Esporte Clube
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Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

A Unifacisa teve tudo para deixar a série empatada, mas acabou perdendo nos minutos finais e, hoje, tem a chance de se recuperar

Foto: Amanda Rocha/Unifacisa

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

A Associação Paraibana 
de Atletismo promove de 20 
a 22 de maio a 4ª Copa Brasil 
de Atletismo Master. O even-
to, que será realizado na pista 
do Campus 1 da Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB), 
no bairro do Castelo Branco, 
tem como objetivo promover 
e divulgar o atletismo bem 
como realizar o intercâmbio 
de clubes entre entidades de 
João Pessoa e outros estados 
do país. 

Pelo menos 200 atletas, 
acima dos 30 anos, de todo 
o país, estão inscritos nas 11 
provas que serão disputadas 
ao longo do evento. Corri-
da, salto triplo, arremesso de 
dardo e disco e revezamento 
estão entre as modalidades. 
“Vamos receber atletas do 
Rio Grande do Sul ao Amazo-
nas. Teremos grandes nomes, 
muitos recordistas mundiais, 
tá bem interessante”, detalha 
Irenilta Nunes, diretora e téc-
nica da Associação Paraibana 
de Atletismo (Aspa-PB).  

O número de inscritos 
surpreendeu. Segundo a en-
trevistada, a pausa de dois 

anos na copa, devido à pan-
demia, deixou os atletas mas-
ter com saudade das pistas. A 
meta, disse, é correr atrás do 
tempo perdido. “Em 2019 ti-
vemos 70 atletas nas provas 
de pista, esse ano foram 150 
inscritos só nas corridas cur-
tas, saltos e arremessos”. A 
equipe paraibana conta com 
50 competidores. 

Além do número impor-
tante de inscritos, o evento 
deste ano terá um grupo es-
pecial que participa pela pri-
meira vez da IV Copa Brasil 
de Atletismo Master. “Atletas 
da liga de transplantados de 
vários estados do Brasil que 
vão estar aqui prestigiando 
nosso evento e competindo 
com muita garra”, pontuou  
Irenilta Nunes. 

A entrega dos kits aos 
atletas acontece no dia 20 na 
Fundação Casa de José Amé-
rico, no bairro do Cabo Bran-
co, das 9h às 16h. Já as compe-
tições acontecem no sábado, 
21, nos turnos da manhã e da 
tarde e no domingo, 22, pela 
manhã. “Os vencedores serão 
por prova e por categoria, que 
varia de 5 em 5 anos. Estamos 
muito animados com o retor-
no da copa”, finalizou.

Brasileiro

Sousa joga contra o Crato
no Marizão pela Série D

atletismo

Copa Brasil Master será 
realizada na pista da UFPB
Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

e acabou derrotado, por 88 
a 85. Com o resultado, o Mi-
nas fez 2 a 1 na série melhor 
de 5 e pode avançar, na com-
petição, caso vença o próxi-
mo confronto.

Para seguir vivo na dis-
puta, o Basquete Unifacisa 
precisa de um feito inédi-
to, vencer o Minas, fora de 
casa, para empatar a série. 
As equipes já se enfrenta-
ram oito vezes, na história 
da competição, com o retros-
pecto de seis vitórias para o 
Minas e apenas duas para o 
Unifacisa, ambas ocorridas 
em Campina Grande. Sa-
bendo da necessidade da vi-
tória, o capitão, André Goes, 
acredita na força do grupo 
para tentar empatar a série 
e levar a decisão para a últi-
ma partida.

“O confronto ainda está 
em aberto. Já tínhamos a 
obrigação de vencer uma 
partida fora de casa para 
tentar avançar, agora a difi-
culdade aumenta, pois tere-
mos de vencer as próximas 
duas partidas. Temos chan-
ces de reverter a situação, 
vamos tentar repetir o que 
fizemos de melhor nos dois 
jogos em Campina Gran-
de. Mesmo jogando fora de 
casa, estamos contando com 
a energia positiva de nossa 
torcida, para buscarmos a 
vitória”, comentou.

O jogo 4,  da série melhor 
de 5, entre Minas e Unifaci-
sa, que vai definir o futu-
ro da equipe paraibana no 
NBB, acontece neste sábado 
(7), às 16h10, na Arena Uni-
BH, em Belo Horizonte.
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Os clubes brasileiros per-
deram muitos sócios-torce-
dores durante o período da 
pandemia e agora estão in-
vestindo pesado na recupera-
ção. O Atlético Mineiro, atual 
campeão do Brasileirão, Copa 
do Brasil e Supercopa do Bra-
sil, é o clube com o maior nú-
mero de sócios-torcedores, 
com 130.459, seguido do In-
ternacional, com 100.000, e o 
Flamengo, com 69.563. Aqui 
na Paraíba, o Campinense é 
o líder em números de sócios, 
com 2.012.

Segundo o presidente da 
Raposa, Danilo Maia, o clube 

tem desenvolvido campanhas 
através das redes sociais, pro-
paganda de mídia indoor, e 
ações de comercialização dos 
planos, na loja do clube, fei-
ras livres e bairros de Cam-
pina Grande.

“Nós estamos aproximan-
do o Programa de Sócio-Tor-
cedor na comunidade, reali-
zando ações de parcerias etc. 
O programa contempla des-
contos de até 20% em produ-
tos da loja do clube, gratuida-
de de ingressos, sorteios de 
camarotes vips e o expres-
so rapozeiro, que dá direito 
ao torcedor viajar com a de-
legação do clube para jogos 
fora de casa”, disse o dirigen-
te, afirmando que nenhum 

outro clube na Paraíba tem 
um número de sócios igual 
à Raposa.

O Botafogo chegou a ter 
quase cinco mil sócios-torce-
dores em 2019 e início de 2020, 
quando teve início a pande-
mia de covid 19. Este núme-
ro caiu drasticamente para 
apenas 700 no ano passado, 
quando assumiu a nova dire-
toria e começou a intensificar 
ações para trazer de volta os 
torcedores. O clube tem pla-
nos com valores bem peque-
nos, que dão descontos em 
ingressos dos jogos no Almei-
dão e 10% de abatimento nas 
compras na Loja Belomania. 
Em outros planos, o torcedor 
tem ainda entrada grátis nos 

estádios e descontos, não só 
na Belomania, mas também 
em vários estabelecimentos 
que fazem parte do clube de 
vantagem.

“Nós estamos fazendo 
campanhas e sempre em con-
tato com os torcedores, fazen-
do ver a eles a importância de 
ser sócio e para o próprio clu-
be também. Estamos estabe-
lecendo metas e cumprindo 
jogo a jogo. Na última parti-
da, contra o Nacional de Patos, 
no último dia 26, chegamos a 
1.539 sócios e nossa meta atual 
é atingir os 2.000 na decisão 
do Campeonato Paraibano, 
contra o Campinense”, disse 
o executivo de marketing do 
Belo, Themístocles Sabino.

Campinense e Botafogo buscam atrair mais sócios e reverter as perdas enfrentadas ao longo da pandemia

Clubes fazem campanhas na Paraíba
sócio-torcedor

Curtas
Pep Guardiola não aceita
o rótulo de “fracassado”

Pep Guardiola não aceita o rótulo de 
'fracassado' para o time do Manchester City, após a 
dolorosa derrota para o Real Madrid na semifinal 
da Liga dos Campeões. O treinador, que não 
deu entrevista após a eliminação no Santiago 
Bernabéu, falou pela primeira vez e disse estar 
orgulhoso de seus jogadores."As pessoas dizem 
que esse grupo de jogadores ou esse técnico não 
vencem a Liga dos Campeões porque são um 
fracasso. Discordo, discordo completamente. Não 
sei se podemos vencer a Liga dos Campeões no 
futuro. O investimento de nossos proprietários 
não foi apenas para vencer esta competição, mas 
para estar onde estamos; competindo. É notável 
para mim onde estamos, estou orgulhoso", afirmou 
Guardiola, que ainda não conversou sobre a 
derrota com o elenco. 

Xavi diz que o Barcelona
precisa voltar aos títulos

A ótima fase do rival Real Madrid ocasionou 
ainda mais cobranças no Barcelona, que fecha 
a temporada sem taças e sofrendo para garantir 
a segunda colocação no Campeonato Espanhol. 
Acostumado com o time campeão quando era 
jogador, o técnico Xavi admitiu, na última sexta-
feira, que sua equipe precisará melhor muito para 
a próxima temporada.

"A história diz assim: o Barça tem que lutar por 
títulos", admitiu. "Temos que ser honestos. Barça e 
Real Madrid são adversários, mas isso não deve 
nos fazer esquecer o que temos agora. Estamos 
nestas circunstâncias, com o objetivo mínimo de 
entrar na Liga dos Campeões. No próximo ano 
temos que pensar em ganhar títulos."

Restando quatro rodadas para o fim do 
Espanhol, o Barcelona está a 15 pontos do 
campeão Real Madrid e ainda correndo riscos 
de não ir para a próxima edição da Liga dos 
Campeões. Os quatro melhores avançam e a 
ameaça é justamente o Bétis, rival do fim de 
semana, em Sevilha. São oito pontos separando o 
segundo do quinto colocado, por isso Xavi trata o 
encontro como uma final. Hoje, o Barcelona joga 
contra o Betis, às 16 horas, fora de seus domínios.

Dirigente lamenta morte
do zagueiro Lando

O conselheiro do Botafogo, Raimundo Nóbrega, 
lamentou, ontem, pelas redes sociais, a morte do 
zagueiro Orlando Gonzaga, o Lando, e assim se 
expressou: “ Aquele seu gol de cabeça, em 1968, 
em pleno Estádio Presidente Vargas, em Campina 
Grande, representou muito mais do que a conquista 
de um título de campeão paraibano. O Botafogo 
não era campeão paraibano desde 1958. Já se 
passavam 10 anos. Ali era uma cidade inteira 
jogando. O Botafogo jogava pelo empate. Mas 
tomamos um gol aos 41 minutos do 2º tempo. Dois 
minutos depois, aos 43, Lando, nosso zagueirão, de 
cabeça, empatava e dava mais um título a nosso 
querido Clube. Acabou-se a luz no PV. Deu-se luz 
em João Pessoa, em plena Festa das Neves. Era 
aniversário da capital. Aquele gol representava a 
raça, a determinação de um grande zagueiro do 
futebol paraibano”, disse Raimundo.

Foto:Arquivo pessoal

O zagueiro Lando com a faixa de campeão de 1968

Jogos de hoje
n Série A
16h30
Atlético-MG x América-MG
20h30
Athletico-PR x Ceará

n Série B
16h30
Operário-PR x Criciúma
19h
Novorizontino x Ituano
Vasco x CSA

n Série D
15h
Juventus-SC x Azuriz
Aimoré x FC Cascavel
Nova Iguaçu x Pérolas Negras
Tuna Luso x Fluminense-PI
Lagarto x ASA
15h30
Juventude Samas x Tocantinópolis
Ceilândia x Ação-MT
16h
Sousa x Crato
Operário VG x Brasiliense
Inter de Limeira x Real Noroeste
São Bernardo x Oeste
16h30
Porto Velho x Amazonas
17h
América-RN x Retrô
17h30
Pouso Alegre x Caldense
18h
São Raimundo-RR x Rio Branco-AC
São Luiz x Caxias
19h
CSE x Sergipe

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

O técnico Tite vai convocar na próxi-
ma quarta-feira, às 10h, na sede da Con-
federação Brasileira de Futebol (CBF), 
no Rio, a Seleção Brasileira para os três 
amistosos a serem realizados em junho 
na última Data Fifa antes da disputa da 
Copa do Mundo do Catar.

O primeiro compromisso será dian-
te da Coreia do Sul, em Seul, dia 2. Qua-
tro dias depois o adversário será o Japão, 
em Tóquio. O clássico diante da Argen-
tina, previsto para Melbourne, na Aus-
trália, será dia 11.

Brasil x Coreia, no Seul World Cup 
Stadium, será às 20h (horário local)/8h 
(horário de Brasília). Na última vez em 
que se enfrentaram, em novembro de 
2019, em Abu Dabi, nos Emirados Ára-
bes, o Brasil venceu por 3 a 0, com gols 
de Paquetá, Coutinho e Danilo.

A partida contra os japoneses será 

no Estádio Nacional de Tóquio às 19h20 
(horário local)/7h20 (horário de Brasí-
lia). Tite dirigiu a seleção brasileira con-
tra o Japão em 2017, em Lille, na França, 
e o Brasil venceu por 3 a 1 com gols de 
Neymar, Marcelo e Gabriel Jesus.

Contra a Argentina, o duelo será no 
Melbourne Cricket Ground, na Austrá-
lia, a partir das 21h (horário local) / 8h 
(horário de Brasília). Em 2017, este está-
dio recebeu 95 mil pessoas para o tradi-
cional clássico sul-americano em 2017. 
Os argentinos venceram por 1 a 0, gol de 
Mercado. Foi a primeira derrota de Tite 
no comando da seleção.

Além destes amistosos, a seleção bra-
sileira deverá fazer mais três apresen-
tações em setembro, antes do Mundial. 
Dois jogos serão contra adversários ain-
da não definidos e o outro compromis-
so será no dia 22, frente à Argentina, em 
duelo pelas Eliminatórias Sul-America-
nas, interrompido pela Anvisa, em 2021.

Agência Estado

Tite convoca jogadores para amistosos
na próxima quarta-feira, na sede da CBF

seleção brasileira

O Botafogo chegou, antes da pandemia, a ter quase cinco mil sócios-torcedores e, hoje,0 faz campanhas para chegar a dois mil

Foto: TVTorcedor

Tite e sua comissão técnica na sede da CBF durante última convocação de jogadores

Foto: Lucas Figueiredo/CBF
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Luiz Alberto Soares
Perdomo (Bebeto)
30/4/2022 – Aos 57 anos, de infarto. 
Era prefeito de Pedras Altas, no 
Rio Grande do Sul, pelo Partido 
Progressistas (PP). Era natural da 
cidade de Herval (RS), onde foi 
sepultado. Jose Volnei (PT) é o vice-prefeito da 
cidade e assumirá o comando.

Foto: Divulgação

Obituário

Sempre fui fã de telenovelas, desde criança. Creio 
que a primeira novela que assisti foi ‘Meu Pé de Laranja 
Lima’, exibida entre 1970 e 1971 pela Rede Tupi de 
Televisão. Depois vieram muitas outras: ‘Mulheres de 
Areia’, ‘O Direito de Nascer’, ‘Fogo Sobre Terra’, ‘Cavalo 
de Aço’, ‘Irmãos Coragem’, ‘O Astro’, ‘Pecado Capital’, 
‘Roque Santeiro’. Inclusive, vi muitos atores iniciarem 
suas carreiras na tevê, como Tony Ramos, Elisabeth 
Savala e Antônio Fagundes, entre tantos, e ainda hoje 
lembro nitidamente cenas inesquecíveis de grandes 
novelas, como Lucélia Santos no papel da ‘Escrava 
Isaura’, Sônia Braga fazendo ‘Gabriela’, Juca de Oliveira 
ganhando asas em ‘Saramandaia’, Ney Latorraca o 
rebelde em ‘Estúpido Cupido’, Francisco Cuoco e Regina 
Duarte na clássica ‘Selva de Pedra’, sem falar nos 
inúmeros papéis de Tarcísio Meira ao logo de anos. Na 
verdade, esses artistas faziam parte de meu cotidiano, 
pois me criei perto do Jardim Botânico, onde funcionava 
os estúdios da Rede Globo, e era comum encontrar 
atores globais pelas ruas, na praia e pelos clubes. De 
tanto assistir novelas, aos 19 anos até ingressei no teatro.

Naquela época, a Globo era uma máquina de arte, 
primeiramente porque as novelas tinham os roteiros 
prontos e a emissora não ficava sondando as tendências 
dos telespectadores, como hoje, e “segundamente” 
porque havia a censura, que filtrava qualquer tentativa 
de se agredir os bons costumes. Essa realidade mudou 
bastante e hoje não sou mais um noveleiro assíduo. 
A última novela que acompanhei foi ‘Amor à Vida’, 
exibida na Rede Globo em 2013, que chamávamos de 
“A novela de Félix” pelo papel icônico de Mateus Solano 
no personagem de um vilão homossexual. Aliás, eu 
sempre preferi os personagens vilões, acho eles mais 
humanizados, pois aqueles mocinhos éticos ao extremo, 
babacas, melosos e açucarados, sempre me inspiraram 
suspeita de hipocrisia. Acho a mesma coisa na vida 
real, esses paladinos da ética, que fazem de tudo para 
parecer bons sujeitos, são na verdade uns falsos.

Mas mudando de assunto, a novela que mais me 
marcou foi ‘O Bem Amado’, exibida em 1973 no horário 
das dez da Globo. Eu tinha sete anos na época, mas 
lembro de cada cena. Era uma produção fantástica, 
a primeira novela exibida em cores na tevê brasileira, 
tinha um enredo criativo e muito bem entrelaçado, 
personagens marcantes e os atores se superavam 
nos personagens, sobretudo Paulo Gracindo no papel 
impecável de Odorico Paraguaçu.

Curiosamente, o enredo da novela girava em torno de 
um cemitério, que o prefeito havia construído na fictícia 
cidadezinha de Sucupira e cuja inauguração, que era a 
meta prioritária de sua administração, não podia se fazer 
porque não morria ninguém na cidade.

O prefeito Odorico era um político demagogo e 
corrupto, seus discursos verborrágicos eram antológicos 
e seu slogan de campanha era “vote em um homem 
sério e ganhe um cemitério”. Durante toda a novela, ele 
se empenhava maquiavelicamente para forçar a morte 
de alguém na cidade, mas, como o Dick Vigarista, seus 
planos mirabolantes sempre falhavam. Até que Odorico 
teve a ideia de trazer para a cidade um famoso pistoleiro, 
de nome Zeca Diabo (interpretado por Lima Duarte), 
para encomendar o serviço, não importava quem seria a 
vítima, ele queria era um cadáver. Porém, mais uma vez, 
seus planos foram frustrados, pois o pistoleiro chegou 
à cidade aposentado e estava tentando se redimir da 
vida criminosa, se mostrava até um homem ingênuo e de 
impulsos generosos. Entretanto, Odorico fazia todo tipo 
de enganação para tentá-lo a cometer um assassinato, 
mas o pistoleiro sempre quando estava prestes a matar 
alguém contava até dez e se acalmava, não produzindo 
o defunto tão desejado. O prefeito, então, decidiu trair a 
promessa de proteção que dera ao bandido na cidade 
e mandou a polícia emboscá-lo, na esperança que se 
desse um tiroteio e alguém morresse, mas, para sua 
decepção, o ex-matador se deixou prender sem reagir.

No final, Zeca Diabo soube da traição e artimanhas 
do prefeito, fugiu da cadeia e foi acertar as contas, 
matando a tiros Odorico Paraguaçu. Assim, finalmente, 
o cemitério de Sucupira foi inaugurado. Mas, durante 
o velório, os membros da oposição, que eram os bons 
moços da novela, com vistas à vaga aberta na política 
local, rasgaram discursos elogiosos ao morto, e o 
inescrupuloso Odorico, de vilão, passou a mártir.

Vanderley de 
   Brito

vanderleydebrito@gmail.com | Colaborador

Tudo para inaugurar 
um cemitério

Vanderley de Brito é historiador, arqueólogo, 
pesquisador e presidente do Instituto Histórico 

de Campina Grande – IHCG

Especialista diz que intensidade de sentimentos para quem já não tem a mãe depende até mesmo da causa da morte

Morte da mãe: dor que não passa
DIA DE SAUDADES

Tristeza, saudade e solidão. 
São as principais emoções vi-
venciadas pelos filhos cujas 
mães já morreram. E neste se-
gundo domingo de maio vão 
passar o Dia das Mães sem 
aquela que, para eles, era a pes-
soa mais importante da famí-
lia. Entre esses sentimentos, a 
solidão é considerada mais in-
tensa nesta época do ano, es-
pecialmente quando o filho era 
muito ligado à mãe e antes da 
morte existia uma forte relação 
de convívio.

Bethânia Feitosa mora no 
bairro dos Bancários, em João 
Pessoa, e perdeu a mãe em 
2008. Desde então, o Dia das 
Mães para ela é uma data em 
que seu sentimento de perda 
se torna mais forte, principal-
mente porque observa as ou-
tras pessoas comemorando, 
além da movimentação nas 
lojas para a compra dos pre-
sentes, assim como nos res-
taurantes e outros locais. “É 
uma enorme saudade. É me-
xer em uma dor que não pas-
sa, mas adormece com o passar 
do tempo”, descreve.

Ela conta que não costu-
ma ir ao cemitério no Dia das 
Mães, pois prefere se apegar às 
melhores lembranças e às suas 
atitudes durante os anos em 
que a mãe estava presente em 
sua vida. “É algo que já dói por 
si só e por isso prefiro não ir ao 

cemitério nesta data. Eu reflito 
o meu papel de filha e deixo a 
consciência mais tranquila. Eu 
também oro por ela”, comenta.

Desde a morte da mãe, Be-
thânia costuma almoçar com 
o pai no segundo domingo de 
maio. “Se ele não estiver comi-
go por algum motivo, faço um 
contato com um amigo, com a 
pessoa que eu estiver namo-
rando, ou com alguém da fa-
mília. Geralmente, também me 
dou um presente, porque tam-
bém sou mãe e é como se eu es-
tivesse mantendo a tradição de 
continuar presenteando nesta 
data”, afirma.

No entanto, apesar das ati-
vidades que procura realizar, 
acredita que é impossível real-
mente ser feliz neste dia. “É um 
sentimento de pessoa desgar-
rada, como se todo mundo ti-
vesse mãe e você não. E você 
tem todo o universo contri-
buindo para esse sentimento, 
são as propagandas na tevê, 
nas redes sociais, nas ruas, en-
fim...”, revela.

Amanhã, dia 8 de maio, 
será comemorado mais um 
Dia das Mães, data considera-
da uma das mais especiais do 
ano para as famílias. No en-
tanto, de acordo com a psicó-
loga clínica Roberta Machado, 
terapeuta de família e casal, a 
mãe é uma figura geralmente 
associada a todas as emoções 
relacionadas ao amor, ao afeto 
e ao cuidado. “A mãe é a pes-
soa que mais tem contato com 

o filho, porque, além do tem-
po que ela gera, tem um tem-
po depois que nasce, quando é 
desenvolvido o apego, a trans-
ferência de carinho e o conhe-
cimento, porque, quando nas-
ce um filho, nasce uma mãe”, 
descreve.

Assim, a perda da mãe en-
volve uma mistura de senti-
mentos, que depende inclusi-
ve da causa da morte. Segundo 
a psicóloga, quando ela acon-
tece de forma não esperada, 
se torna uma lembrança mais 
dolorosa. “Todos as perdas 
são dolorosas, mas quando a 
mãe é acometida de uma doen-
ça, passa anos acamada, isso 
de certa forma nos prenuncia 
que ali há uma possibilidade 
de perda. E querendo ou não, 
vamos nos preparando para 
aquele momento. Isso é dife-
rente de quando somos pegos 
de surpresa, em um acidente 
de trânsito, numa violência ur-
bana ou qualquer outra fatali-
dade repentina”, explica.

A relação entre mãe e fi-
lho é considerada muito for-
te e quanto maior essa ligação 
era em vida maior o sofrimen-
to, especialmente na perda re-
pentina. E após a morte, alguns 
filhos se sentem sozinhos ou 
incapazes de realizar as suas 
atividades. “Quando essa mãe 
esteve muito presente em to-
dos os eventos da vida do fi-
lho, essa perda repentina de-
nota uma falta muito grande, 
porque ele vai sentir como se 

Régine
1o/5/2022 – Aos 92 anos. Cantora 
e atriz que foi dona de diversas 
casas noturnas em Paris, na 
França, e outros países. Ela tinha 22 
discotecas que levavam seu nome, 
incluindo a lendária ‘Chez Régine’, 
na capital francesas, e em diversos lugares do 
mundo: Nova Iorque, Miami, Rio de Janeiro e Los 
Angeles.De família judia, ela nasceu em 1929 na 
Bélgica, escapou do Holocausto e fez filmes como 
‘Jeu de massacres’, ‘Robert et Robert’ e ‘LesRipoux’.

Foto: Divulgação

Deolinda Soares
Rodrigues (Mãeinha)
1o/5/2022 – Aos 123 anos, em 
Presidente Prudente (SP), por 
infecção generalizada. Era 
considerada uma das pessoas mais 
velhas do mundo. Ela nasceu em 
24 de junho de 1898, em Belo Horizonte (MG). Teve 
dez filhos, sendo uma mulher de criação, e tinha 
cerca de 30 netos, aproximadamente 90 bisnetos e 
26 tataranetos.

Foto: Arquivo/G1

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

“Mãe é a pessoa 
que mais tem 
contato com o 
filho, porque, 
além do tempo 
que ela gera, tem 
um tempo depois 
que nasce, quando 
é desenvolvido 
o apego, a 
transferência
de carinho

Roberta Machado

“Ela morreu em 
casa, nos braços 
de minha irmã. 
Desde a sua 
partida, esse dia é 
triste demais e por 
isso me isolo. É a 
época que eu mais 
sinto a sua falta 
(...) É o segundo 
ano que farei uma 
visita ao cemitério

Carlos César

estivesse só, gerando até senti-
mentos de incapacidade como 
se ele não conseguisse mais ca-
minhar, nem fazer as coisas so-
zinho, porque tudo que fazia 
combinava com a mãe, tinha o 
aval e seus conselhos”, observa.

Carlos César mora em 
Mangabeira e há um ano 
perdeu a mãe devido a uma 
parada respiratória. Este 
ano será o segundo Dia das 

Mães dedicado a sua memó-
ria. Para ele, essa data é mui-
to triste e por isso vai ao ce-
mitério visitá-la. “Ela morreu 
em casa, nos braços de minha 

Data dedicada às lembranças
irmã. Desde a sua partida, esse 
dia é triste demais e por isso 
me isolo. É a época que eu mais 
sinto a sua falta”, lamenta.

Carlos acredita que visi-
tar o túmulo da mãe é uma 
forma de estar mais próxi-
mo dela, principalmente por-
que acredita que a sua morte 
foi inesperada. “Ela tinha 88 
anos e ainda era lúcida, nem 
parecia que tinha essa idade. 
Ela não estava doente, só ti-
nha pressão alta, mas tomava 
o remédio, conforme orienta-
ção médica. Não vou à missa, 
mas é o segundo ano que fa-
rei uma visita ao cemitério”, 
pontua.

Para a terapeuta, as visitas 
em cemitérios, levando rosas 
ou até as missas em memó-
ria da mãe fazem parte dos 
costumes daquela pessoa ou 
família. No entanto, a forma 
como cada indivíduo busca 
conforto diante de uma per-
da é muito pessoal e depen-
de da cultura e da crença de 
cada um.

Roberta considera que 
prestar homenagem nesses 
espaços por um lado é uma 
boa alternativa para conso-
lar o coração.“Dependendo 
da cultura, isso alimenta po-
sitivamente. É como se a pes-
soa levasse um pedaço de si, 
na esperança de que aquela 
pessoa que se foi esteja ven-
do. Isso é válido para quem 
acredita e gosta de fazer isso”, 
observa.

Por outro lado, isso não 
funciona para aqueles não 
se sentem confortáveis, e por 
isso, a psicóloga afirma que 
às vezes essas pessoas se co-
bram para ir ao cemitério por-
que, caso contrário, quebra-

riam um protocolo do Dia das 
Mães. “Para essas pessoas, eu 
digo que o mais importan-
te não é visitar no cemitério, 
mas lembrar das visitas que 
foram feitas em vida, dos mo-
mentos juntos, quando a mãe 
estava viva”, avalia.

Se alguns filhos escolhem 
nunca fazer essa visita e pre-
ferem guardar a imagem da 
mãe, outras acreditam na ne-
cessidade do momento. Se-
gundo a profissional, ambas 
as formas precisam ser res-
peitadas, pois cada um sabe a 
dor e a falta que sentem.
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Depois de quatro meses 
do início dos cursos profis-
sionalizantes de Pintor e Re-
vestimento Cerâmico, ini-
ciado em janeiro deste ano, a 
Fundação Desenvolvimento 
da Criança e do Adolescente 
Alice de Almeida (Fundac) 
por meio do eixo Profissio-
nalização do Centro Educa-
cional do Jovem (CEJ), cer-
tificou 24, dos 26 jovens e 
adolescentes inscritos ini-
cialmente no curso. A certi-
ficação, que garante a quali-
ficação dos socioeducandos 
para o mercado de trabalho, 
ocorreu nesta semana, na 
sede da unidade. 

O diretor da unidade so-
cioeducativa, Wendow La-
cerda disse que a promoção 
de crescimento profissio-
nal dos jovens em cumpri-
mento de medidas judiciais 
é uma das principais metas 
do atendimento socioedu-
cativo e a parceria com o Se-
nai só vem a contribuir com 
essa proposta.

“Nós compreendemos a 
formação profissional como 
ferramenta de transforma-
ção social e oportunidades 
para que esses jovens pos-
sam retornar à sociedade 
com valor agregado ao cur-
rículo profissional, chances 
reais de emprego e renda”, 
avaliou o diretor destacan-

do que o trabalho “foi fru-
to de uma aprendizagem 
de qualidade e uma certifi-
cação respaldada na confia-
bilidade de instituição de 
referência em ensino profis-
sional”, pontuou Wendow. 

A vice-diretora e coor-
denadora técnica do CEJ, 
Érica Chianca, considerou 
esse um momento de mui-
ta satisfação e gratidão pelo 
resultado da parceria Fun-
dac/Senai. Para ela, “além 
do alcance de uma grande 
meta do plano individual de 
atendimento, a percepção 
de compreensão dos ganhos 
pessoais e profissionais são 
objetivos conquistados por 
eles”.

 
Parceria

O curso foi possível gra-
ças a mais uma parceria fir-
mada com o Serviço Na-
cional de Aprendizagem 
Industrial (Senai) para pro-
fissionalização dos jovens 
que cumprem medidas so-
cioeducativas em João Pes-
soa. Os cursos junto ao 
Senai tiveram início em ja-
neiro deste ano, com carga 
horária de 160 horas. Eles fo-
ram escolhidos pelos jovens 
e adolescentes em cumpri-
mento de medida duran-
te consulta feita anterior-
mente.

EDIÇÃO: Emmanuel Noronha
EDITORAÇÃO: Ednando Phillipy

O Procon Estadual rea-
lizará, a partir de segun-
da-feira (9) até 13 de maio, o 
32º Mutirão de Renegocia-
ção de Dívida em Campi-
na Grande. O mutirão será 
realizado na Avenida Pre-
sidente Getúlio Vargas, 44, 
Centro, no prédio da antiga 
Faculdade de Administra-
ção da UEPB das 8h às 16h. 
Na ocasião, também serão 
oferecidas ações gratuitas 
de beleza como corte de ca-
belo e massagem. O muti-
rão promovido pela Autar-
quia de Proteção e Defesa 
do Consumidor da Paraí-
ba será realizado de forma 
presencial, sem a necessida-
de de agendamento prévio 
com distribuição de senhas 
de atendimento limitadas 
por dia. As fichas de aten-
dimento serão entregues até 
as 15h diariamente.

De acordo com a gerente 
do Núcleo do Procon Esta-

dual em Campina Grande, 
Leonice Belmont, o objetivo 
é a renegociação de dívidas 
dos consumidores em con-
dições especiais com em-
presas, concessionárias de 
serviços de água, luz, tele-
fone, bancos, escolas, entre 
outros. O Mutirão é uma 
parceria entre o Procon Es-
tadual da Paraíba com Em-
preender-PB, Tribunal de 
Justiça, Cagepa, Energi-
sa, Serasa Experian e Se-
nac, que estará oferecendo 
os serviços de esmaltação, 
corte de cabelo e escova to-
talmente gratuita para to-
dos os consumidores. 

Mais informações ou dú-
vidas podem ser tiradas pelo 
WhatsApp (83) 3341-8422 ou 
disque 151 gratuito; ou ain-
da no site: www.procon.pb.
gov.br ou nas redes sociais: 
Instagram ou Facebook:  
@proconpb e Twitter: @pro-
congovpb.

Renegociações começam na próxima segunda-feira, no prédio da UEPB, localizado no Centro, das 8h às 16h

Procon-PB faz mutirão em CG
endividados

MPPB reúne órgãos e define diretrizes para 
combate e prevenção ao crime na Praça da Paz 

nos Bancários

O Ministério Público da 
Paraíba está conduzindo 
uma série de ações relacio-
nadas à segurança no en-
torno da Praça da Paz, no 
Bairro dos Bancários, em 
João Pessoa. Esta semana, a 
Procuradoria-Geral de Jus-
tiça (PGJ) — por meio dos 
centros de Apoio Opera-
cional Criminal, de Defesa 
da Saúde, Meio Ambiente e 
Consumidor e da Criança e 
do Adolescente — realizou 
a terceira reunião de traba-
lho com representantes de 
órgãos públicos que podem 
atuar na resolução dos pro-
blemas. Foram definidas 
diretrizes para a atuação 
de cada ente no combate e 
prevenção de crimes que 
poderiam ocorrer na locali-
dade, entre os quais tráfico 
de drogas, poluição sonora 
e venda de bebida alcoólica 
a menores de idade.

A reunião, ocorrida na 
última quinta-feira (5), foi 
conduzida pelos promo-
tores de Justiça, Rodrigo 
Marques da Nóbrega (se-
cretário-geral do MPPB), 

Fabiana Maria Lobo da Sil-
va (coordenadora do CAO 
Meio Ambiente), Ricardo 
Alex Almeida Lins (coorde-
nador do CAO Criminal), 
Manoel Cacimiro Neto 
(promotor criminal em 
JP) e Fábia Cristina Dantas 
Pereira (coordenadora do 
CAO da Criança e do Ado-
lescente).

Participaram da cons-
trução de soluções, Moe-
ma Fiuza e Julião Filho (Se-
durb/PMJP); Melquisedec 
Figueiredo (tenente-coro-
nel do Batalhão de Policia-
mento Ambiental); Débora 
Simone e Vinícius Araú-
jo (Conselho Tutelar); Vi-
tor Freire e Yure Winkelsen 
(Guarda Municipal/JP); El-
son Ribas (subcomandante 
do 5º BPM); Sanderson Ce-
sário (Semob/JP); João Al-
meida, Edison Bonotto, Sér-
gio Luna e Rafaelle Leon 
(Secretaria Municipal de 
Segurança Pública) e Rena-
ta Alburquerque (Vigilân-
cia Sanitária).

O secretário-geral abriu 
a reunião, a terceira realiza-

da para tratar sobre o as-
sunto, enfatizando o com-
promisso e o interesse do 
Ministério Público em solu-
cionar todas as problemáti-
cas relacionadas à Praça da 
Paz e a importância da re-
união para traçar encami-
nhamentos. A partir dis-
so, foram revisados pontos 
abordados nas reuniões an-
teriores, ocorridas em 28 
de março e 12 de abril, e fi-
cou acordado que a discus-
são naquele momento se 
concentraria nos aspectos 
criminais do caso, sendo 
a condução dos trabalhos 
delegada ao coordenador 
do CAO Criminal, Ricar-
do Lins.

Os órgãos responsáveis 
pela segurança pública 
(Guarda Municipal e Polí-
cia Militar) tiveram a opor-
tunidade de relatar sobre as 
medidas que estão toman-
do desde que os problemas 
começaram a ser discutidos 
pelo grupo, com reforço da 
presença de agentes no lo-
cal. Também ressaltou-se 
a função social das praças, 

apontando-se a necessida-
de de apresentação de pla-
nos de atuação da PM e da 
Prefeitura para enfrenta-
mento das situações veri-
ficadas.

O MPPB já havia requi-
sitado a instauração de in-
quérito à Delegacia Geral 
da Polícia Civil, com a de-
signação de um delega-
do especial para atuar no 
caso. Também foi destaca-
da a necessidade do moni-
toramento por câmeras de 
vídeo, de modo contínuo. 
Ficou ajustada uma carta 
de orientação, objetivando 
guiar a ação efetiva de cada 
ente do Estado para subsi-
diar um plano de ação que 
estabeleça um observató-
rio da efetividade das ações 
implementadas, além da 
realização de reuniões com 
os proprietários dos quios-
ques para implantação das 
resoluções e o acompanha-
mento da melhoria. Esses 
encaminhamentos devem 
nortear um esforço concen-
trado dos órgãos, pelos pró-
ximos três meses.

1 • Polícia Militar: elaborar um plano de ação coletivo, mantendo 
intercâmbio com os demais órgãos; patrulhamento ostensivo, 
com flagrantes de crimes ambientais por perturbação sonora, 
tráfico e consumo de drogas; permanente ação de repressão 
qualificada que viabilize subsequente judicialização de 
procedimentos policiais; apresentar histórico evolutivo das 
ocorrências lavradas na área;
2 • Polícia Civil: subsidiar, com informações de inteligência, 
a autoridade policial que vier a ser designada para presidir à 
investigação de tráfico de drogas na Praça da Paz; produzir um 
plano de ação; instaurar TCOs por uso de drogas e poluição 
sonora decorrentes de flagrantes; intensificar investigações 
através do monitoramento por vídeo;
3 • Secretaria Municipal de Segurança Pública - Semusb: em 
conjunto com a Semob, proceder a esforços que culminem 
na implantação de câmeras de vigilância na Praça da Paz e 
a uma repactuação de posturas entre os quiosqueiros ali em 
funcionamento;
4 • Secretaria do Meio Ambiente - Semam: revisar as licenças 
ambientais concedidas aos estabelecimentos comerciais da 
Praça da Paz e redondezas da UPA, cobrando as condicionantes 
presentes para a garantia da ordem;

5 • Secretaria do Desenvolvimento Urbano - Sedurb: reavaliar 
as condicionantes relacionadas aos contratos dos quiosques; 
realizar poda e manutenção da praça; realizar irrigação noturna 
no gramado; disciplinar a colocação de mesas de cada quiosque; 
exercer o policiamento administrativo com vistas à ordenação do 
espaço urbano;
6 • Secretaria de Infraestrutura - Seinfra: manter e ampliar o 
alcance da iluminação da Praça da Paz e proceder à lavagem 
noturna semanal do logradouro;
7 • Corpo dos Bombeiros: fiscalizar extintores nos 
estabelecimentos comerciais da Praça da Paz e redondezas 
e verificar a validade dos seus respectivos certificados 
de autorização de funcionamento, esclarecendo aos 
proprietários dos estabelecimentos comerciais acerca de sua 
corresponsabilidade pelos fatos eventualmente delitivos que 
aflorem naqueles ambientes;
8 • Comando de Policiamento da Região Metropolitana - CPRM: 
desenvolver ação conjunta com a PM, a Semam, a Polícia Civil, a 
Semusb e o Conselho Tutelar;
9 • Conselho Tutelar: esclarecer junto aos quiosqueiros acerca 
de sua eventual responsabilidade solidária em relação à venda de 
bebidas alcoólicas a adolescentes.

n  ALGUMAS AÇÕES, POR ÓRGÃO

A PGJ realizou reunião com representantes de órgãos públicos que podem atuar na resolução dos problemas na Praça da Paz

Foto: Divulgação/MPPB

CURSOS

Mais 24 socioeducandos do 
CEJ recebem certificados

Os reeducandos fizeram cursos de pintor e revestimento cerâmico

Foto: Secom-PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o proce-
dimento da Tomada de Preços n° 00003/2022, para aquisição material de expediente e escolar, 
destinados a diversas Secretarias e ao PDDE e ADJUDICO o seu objeto à empresa JOZENILTON 
NOBRE NUNES - MEI, CNPJ n° 04.969.612/0001-48, com proposta no valor global de R$ 739.446,00 
(setecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e seis reais).

Aguiar - PB, 06 de maio de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA

DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00020/2022

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados, CONVOCAR as empresas: FARMAGUEDES CO-
MÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, cadastrada 
no CNPJ nº 08.160.290/0001-42, BHDENTAL COMÉRCIO EIRELI EPP, cadastrada no CNPJ nº 
29.312.896/0001-26, DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME, cadastrada no CNPJ nº 
34.698.454/0001-08, KCL COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 
– ME, cadastrada no CNPJ nº 42.890.879/0001-34, para abertura dos envelopes de habilitação da 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00020/2022, cuja abertura será no dia 10.05.2022 às 08:00 horas, na sala 
de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. Os envelopes 
serão abertos com a presença ou não dos licitantes.

Aguiar-PB, 06 de Maio de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2022
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

torna-se público o seguinte resultado: As pessoas físicas/ empresas: A  empresa EGL MARCENEIRO 
E REFRIGERAÇÃO ME, foi considerada vencedora com o valor global de R$ 17.600,00 (dozessete  
mil e seiscentos reais) para o ITEM 09, a empresa JOSÉ ELENO FERREIRA DA SILVA ME, foi consi-
derada vencedora com o valor global de R$ 25.300,00 (vinte e cinco mil e trezentos reais) para o ITEM 
02,  a empresa FENIX CAR – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA, foi 
considerada vencedora com o valor global de R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais) para o ITEM 
10, a empresa NOBRE ELETRICIDADE – ME, foi considerada vencedora com o valor global de R$ 
42.900,00 (quarenta e dois mil e novecentos reais) para o ITEM 03,  a empresa ONELIO ARANTES 
LIMA ME, foi considerada vencedora com o valor global de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos 
reais) para o ITEM 08,  a empresa RONALDO ADRIANO ALVES ME, foi considerada vencedora com 
o valor global de R$ 25.685,00 (vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais) para o ITEM 12,  
a empresa DAMIÃO BOZANO DA SILVA ME, foi considerada vencedora com o valor global de R$ 
36.300,00 (trinta e três mil e trezentos reais) para o ITEM 05, a empresa PAULO DE TARSO RUFINO 
LEITE ME, foi considerada vencedora com o valor global de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos) 
para o ITEM 04,   a empresa DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA – ME, foi considerada vencedora com 
o valor global de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) para o ITEM 01,  o Sr. MOISES NUNES 
BIANO, foi considerada vencedora com o valor global de R$ 14.300,00 (catorze mil e trezentos reais) 
para o ITEM 06. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do 
art. 109, I “b” da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. Abre-se vista do processo aos interessados 
para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão, não interposição de recurso por parte dos 
interessados, será encaminhado ao ordenador de despesas para fins de homologação e adjudicação.

Aguiar-PB, 06 de Maio de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o proce-
dimento Pregão Presencial n° 00010/2022, para realização de exames de laboratório, atendendo 
a Secretaria de Saúde e Meio Ambiente e ADJUDICO o seu objeto às empresas: CLINICA MARIA 
JOSELHA NUNES DE SOUSA EIRELI, CNPJ N° 22.053.916/0001-42, com o valor global de R$ 
77.877,40 (setenta e sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e quarenta centavos).  

Aguiar - PB,  04 de Maio de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022
OBJETO: Contratação de empresa para executar Obra civil pública de construção de unidade 

básica de saúde (UBS) – Porte I no município de Alagoinha. CONVOCA os interessados para com-
parecer à reunião de abertura das Propostas de Preço do processo acima citado, que ocorrerá no dia 
11/05/2022 às 09:00hs na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Alagoinha. Maiores 
informações no e-mail; alagoinhalicitacao2021@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Dr. João 
Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min. 

Alagoinha, 06 de maio de 2022.
RITA DE CÁSSIA TRAJANO MACENA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
COMUNICADO

ANALISE DE IMPUGNAÇÃO EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N.°00022/2022

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de reparos / manutenção dos 
equipamentos instalados nas Unidades de Saúde da Administração. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRA-
TIVA INTERPOSTA pela empresa: TECHSAÚDE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, apresentou tempesti-
vamente Impugnação ao edital, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N.°00022/2022. A Pregoeira 
Oficial e sua equipe de Apoio, comunica que, após análise da impugnação apresentada, foi dado 
indeferimento ao mesmo – IMPUGNAÇÃO INDEFERIDA.  Maiores Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: 
licitacaoaracagipma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 06 de maio de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para Construção de uma 

passagem molhada no Sítio Quandú localizada neste Município. LICITANTE DECLARADO VENCE-
DOR e respectivo valor total da contratação: CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI - Valor: R$ 53.884,07. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 06 de Maio de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para Reforma da Unidade 

Básica de Saúde da Família – UBSF IV no Sítio Canafistula localizada neste Município. LICITANTE 
DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI 
- Valor: R$ 98.116,79. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do 
Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 06 de Maio de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
EXTRATO DE CONTRATO

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 desenvolvimen-
to dos programas, ações e atividades das Secretarias do Município de Araçagi/PB, Conforme Termo 
de Referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos dos 
Programas do Governo Federal e Próprios do Município de Araçagi: 20.200 – Gabinete do Prefeito, 
04 122 0002 2003 – Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito; 20.300 – Secretaria de 
Administração, 04 122 0002 2004 – Coordenação das Atividades da Secretaria de Planejamento; 
20.400 – Secretaria de Finança, 04 123 0002 2005 – Manutenção das Atividades da Secretaria 
de Finanças; 20.600 – Fundo Municipal de Assistência Social, 08 122 0004 2011– Manutenção 
do Fundo Municipal de Assistência Social; 08 244 0006 2020 – Assistência Social a Pessoas em 
situação de vulnerabilidade Social; 3390.32 99 Material, bem ou serviços para distribuição gratuita; 
20.700 – Secretaria de Educação; 12 361 0007 2024 – Manutenção do Ensino Fundamental – FUN-
DEB 40%, 12 361 0010 2030 – Manutenção do Programa de Alimentação Escolar; 12 365 0008 
2031 Manutenção das Atividades das Creches 12 361 0007 2025 – Manutenção das Atividades do 
Ensino Fundamental – MDE, 12 361 0007 2027 – Manutenção das Atividades do Programa Salário 
Educação – QSE, 12 361 0007 2028 – Outros Programas com Recursos do FNDE, 12 365 0008 
2032 – Manutenção das Atividades do Ensino Pré–Escolar; 20 800 – Secretaria de Infra Estrutura, 
04 122 0019 2033 – Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo; 20.900 – Secretaria de 
Agricultura, 20 22 0002 2034 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura; 21.100 
Secretaria do Meio Ambiente, 18 542 0015 2037 – Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente; 
21.200 – Secretaria de Cultura; 13 122 0020 2039 – Manutenção das Atividades da Secretaria 
de Cultura; 21.300 – Secretaria de Esporte, 27 812 0014 2042 – Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Esporte e Lazer; 21.400 Fundo Municipal de Saúde, 10 301 0017 2046 – Manutenção 
do Programa de Atenção Básica – PAB FIXO, 10 301 0017 2050 – Coordenação e Manutenção 
dos Serviços Público de Saúde – FMS, 10 302 0017 2051 – Manutenção de Atendimento Médico 
Hospitalar de Média e Alta Complexidade; 3390.30 99 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araçagi 
e: CT Nº 00081/2022 - 06.05.22 - FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO - R$ 710.680,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00014/2022. OBJETO: Aquisição de materiais elétricos para 

atender as necessidades da administração. 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: 
Andre Braulio Japiassu Neto - CNPJ 29.314.271/0001-01. Eletrica Luz Comercial de Materiais Eletricos 
Eireli - CNPJ 00.226.324/0001-42. Megalux Material Eletrico Ltda - CNPJ 44.680.852/0001-42. Mul-
tiluz Comercial Ltda - CNPJ 31.128.170/0001-80. Wike Material Eletrico e Decora????o Ltda - CNPJ 
39.673.581/0001-68. 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, 06 de Maio de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: Contratação de empresa para execução serviços de Limpeza Pública, através da 

Coleta dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) Compactáveis, incluindo os Domiciliares, Comerciais 
e os de Limpeza Urbana e Rural da cidade de Bernardino Batista-PB. Data e Local: 24 de Maio 
de 2022 às 09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Edinete Abrantes de Abreu, n° 30 - 
Centro – Bernardino Batista/PB. O edital está disponível no Portal Oficial do Município: http:// www.
bernardinobatista.pb.gov.br/licitacoes e no Mural de Licitação no Portal do Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba: https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Bernardino Batista-PB, 06 de Maio de 2022. 
ANTÔNIO DUARTE DE LIMA 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2022 – PMBV 

A Prefeitura Municipal de Boa Ventura, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica 
aos participantes da TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2022 – PMBV, cujo objeto é a CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA EMÍLIA DINIZ 
ALVARENGA – BOA VENTURA, que após análise detalhada na documentação, respaldada na 
legislação vigente e Edital da licitação em epígrafe, considera HABILITADAS as empresas: AMETISTA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 29.828.673/0001-16, CONSTRUTORA BRAÇO 
FORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 22.370.871/0001-30, D2R3 SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, CNPJ Nº 32.666.677/0001-50, CONSTRUTORA APODI EIRELI, CNPJ 
Nº 17.620.703/0001-15, COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 15.705.860/0001-
06, DEL ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 17.415.942/0001-33, F.J CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS 
EIRELI, CNPJ Nº 20.284.072/0001-15, CONOBRE ENGENHARIA, CNPJ Nº 04.934.819/0001-87 
E CASA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 20.256.412/0001-02 e INABILITADAS: CONOBRE 
ENGENHARIA, CNPJ Nº 04.934.819/0001-87 E CONSTRUTORA BRAÇO FORTE, SERVIÇOS E 
LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 22.370.871/0001-30. As licitantes apresentaram Carta fiança sem 
registro no Banco Central do Brasil, descumprindo o item 7.5.3.1 do edital. A Comissão comunica 
que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação. Mais informações poderão ser 
obtidas no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Boa Ventura (http://boaventura.
pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes) ou por e-mail (licitacaopmboaventura2@gmail.com), a 
partir da publicação deste aviso.

Boa Ventura - PB, 05 de maio de 2022.
Lívia Moniely de Almeida Deodato

Presidente da Comissão Permanente de Licitação da PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÕES
REPUBLICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0014/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LUMI-

NÁRIAS E LÂMPADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA 
VENTURA-PB. ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE SERÁ REALIZADO O PREGÃO: WWW.POR-
TALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR.  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR DO DIA 
09/05/2022, ÀS 14H00MIM; ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 18/05/2022, 
ÀS 08H59MIM; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 18/05/2022 ÀS 09H00MIM; INÍCIO DA SESSÃO 
DE DISPUTA DE PREÇOS: 18/05/2022 ÀS 09H10MIM. O EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÃO 
SER OBTIDOS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.
BR E HTTP://BOAVENTURA.PB.GOV.BR/ACESSO-A-INFORMACAO/LICITACOES.. 

BOA VENTURA/PB, 05 DE MAIO DE 2022.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE AUTORIZAÇÃO/RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0014/2022 – PMBV

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0050/2022 – PMBV
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA, ESTADO DA PARAÍBA, no 

uso de suas0050/2022–PMBV, embasado na solicitação inicial, termo de referência e no parecer da Pro-
curadoria Jurídica do Município e em cumprimento ao Art. 75, Inciso II, da Lei 14.133/2021, AUTORIZA 
E ADJUDICA o procedimento de dispensa de licitação, em favor da empresa: GIPAGEL AUTO PEÇAS 
LTDA-EPP, CNPJ:35.588.102/0001-54, no valor total de R$ 41.385,00 (Quarenta e Um Mil Trezentos 
e Oitenta e Cinco Reais cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 
FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VEÍCULOS DIVERSOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, em consequência, fica convocada a proponente 
para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 90, caput, do citado diploma legal.

Boa Ventura - PB, 29 de Abril de 2022.
TALITA LOPES ARRUDA

Prefeita Constitucional do Município de Boa Ventura-PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE AUTORIZAÇÃO/RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0012/2022 – PMBV

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0047/2022 – PMBV
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA, ESTADO DA PARAÍBA, no 

uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes na DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 0012/2022–PMBV, regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0047/2022–PMBV, embasado 
na solicitação inicial, termo de referência e no parecer da Procuradoria Jurídica do Município e em 
cumprimento ao Art. 75, Inciso II, da Lei 14.133/2021, AUTORIZA E ADJUDICA o procedimento de 
dispensa de licitação, em favor da empresa: VALDEBAN LEITE GUIMARAES, CNPJ:15.347.788/0001-
84, no valor total de R$ 22.788,00 (Vinte e Dois Mil Setecentos e Oitenta e Oito  Reais ), cujo objeto 
é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE APARELHOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SÁUDE DE  BOA VENTURA-PB, em consequência, fica convocada a proponente 
para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 90, caput, do citado diploma legal.

Boa Ventura - PB, 25 de Abril de 2022.
TALITA LOPES ARRUDA

Prefeita Constitucional do Município de Boa Ventura-PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

CHAMADA PÚBLICA N.º. 002/2022
CONTRATO Nº. 0040/2022         

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Ventura - PB
CONTRATADO: ANTÔNIO LEITE DE SOUZA FILHO CPF sob nº 016.299.814-78.
OBJETO: Chamamento de interessados PARA APRESENTAR PROJETO DE VENDA DE GENE-

ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 
PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR/PNAE NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB.

VALOR GLOBAL com o valor R$ 8.200,00(Oito Mil e Duzentos Reais).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 Meses.
DATA DA ASSINATURA: 25 de abril de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

CHAMADA PÚBLICA N.º. 002/2022
CONTRATO Nº. 0036/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Ventura - PB
CONTRATADO: HELENO NAZÁRIO DA SILVA CPF sob n° 964.928.484-20.
OBJETO: Chamamento de interessados PARA APRESENTAR PROJETO DE VENDA DE GENE-

ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 
PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR/PNAE NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB.

VALOR GLOBAL com o valor R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais).
VIGÊNCIA DO CONTRATO:  12 Meses
DATA DA ASSINATURA: 25 de abril de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

CHAMADA PÚBLICA N.º. 002/2022
CONTRATO Nº. 0038/2022         

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Ventura - PB
CONTRATADO: MARCONDES PEDRO DA SILVA CPF sob nº 063.546.734-89.
OBJETO: Chamamento de interessados PARA APRESENTAR PROJETO DE VENDA DE GENE-

ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 
PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR/PNAE NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB.

VALOR GLOBAL com o valor R$ 7.246,00 (Sete Mil Duzentos e Quarente e Seis Reais)
VIGÊNCIA DO CONTRATO:  12 Meses
DATA DA ASSINATURA: 25 de abril de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 

CHAMADA PÚBLICA N° 002/2022
ADJUDICO a licitação relacionada com a chamada Pública acima descrita objetivando o cha-

mamento de interessados PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR 
ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE NO MUNICÍPIO DE 
BOA VENTURA /PB, de acordo com o parecer da comissão de Licitação e com base na legislação 
vigente, con-forme ata de reunião e julgamento, sendo ADJUDICO aos agricultores proponentes: 
SANDRA BEZERRA DOS SANTOS CPF sob nº 044.898.244-75 vencedor nos Itens: 3,7,9  perfa-
zendo um valor total de R$ 6.800,00 (Seis Mil e Oitocentos Reais),  MAR-CONDES PEDRO DA 
SILVA CPF sob nº 063.546.734-89 vencedor nos Itens: 2,3,7,10 perfazendo um valor total de R$ 
7.246,00 (Sete Mil, Duzentos e Quarente e Seis Reais), RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA CPF sob 
nº 080.628.004-23, vencedor nos Itens: 2,4,7,8 perfazendo um valor total de R$ 9.608,00 (Nove 
Mil, Seiscentos e Oito Reais), JOÃO CARVALHO FILHO CPF sob nº 020.595.854-06, vencedor 
nos Itens: 1, 2,5,6 perfazendo um valor total de R$ 7.621,00 (Sete Mil, Seiscentos e Vinte e Um 
Reais), ANTÔNIO LEITE DE SOUZA FILHO CPF sob nº 016.299.814-78, vencedor nos Itens: 
1,5,6,8 perfazendo um valor total de R$ 8.200,00 (Oito Mil, Duzentos Reais),HELENO NAZARIO 
DA SILVA CPF sob n° 964.928.484-20, vencedor nos itens: 3,9 perfazendo um valor total de R$ 
6.000,00 (Seis Mil Reais), perfazendo um valor global de R$ 46.475,00 (Quarenta e Seis Mil e 
Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais).

Gabinete da prefeita do município de Boa Ventura - PB, 18 de Abril de 2022.
TALITA LOPES ARRUDA

PREFEITA CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

CHAMADA PÚBLICA N.º. 002/2022
CONTRATO Nº. 0037/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Ventura - PB
CONTRATADO: RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA CPF sob nº 080.628.004-23.
OBJETO: Chamamento de interessados PARA APRESENTAR PROJETO DE VENDA DE GENE-

ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 
PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR/PNAE NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB.

VALOR GLOBAL com o valor R$ 9.608,00 (Nove Mil Seiscentos e Oito Reais).
VIGÊNCIA DO CONTRATO:  12 Meses
DATA DA ASSINATURA: 25 de abril de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO 

CHAMADA PUBLICA: 002/2022
OBJETO: Chamamento de interessados PARA APRESENTAR PROJETO DE VENDA DE GENE-

ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRE-ENDEDOR FAMILIAR RURAL 
PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATEN-DER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR/PNAE NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB.

EMPRENDEDORES RURAIS: SANDRA BEZERRA DOS SANTOS CPF sob nº 044.898.244-75 
vencedor nos Itens: 3,7,9  perfazendo um valor total de R$ 6.800,00 (Seis Mil e Oitocentos Reais),  
MARCONDES PEDRO DA SILVA CPF sob nº 063.546.734-89 vencedor nos Itens: 2,3,7,10 perfazen-
do um valor total de R$ 7.246,00 (Sete Mil, Duzentos e Quarente e Seis Reais), RAIMUNDO NAZARIO 
DA SILVA CPF sob nº 080.628.004-23, vencedor nos Itens: 2,4,7,8 perfazendo um valor total de R$ 
9.608,00 (Nove Mil, Seiscentos e Oito Reais), JOÃO CARVALHO FILHO CPF sob nº 020.595.854-
06, vencedor nos Itens: 1, 2,5,6 perfazendo um valor total de R$ 7.621,00 (Sete Mil, Seiscentos 
e Vinte e Um Reais), ANTÔNIO LEITE DE SOUZA FILHO CPF sob nº 016.299.814-78, vencedor 
nos Itens: 1,5,6,8 perfazendo um valor total de R$ 8.200,00 (Oito Mil, Duzentos Reais),HELENO 
NAZARIO DA SILVA CPF sob n° 964.928.484-20, vencedor nos itens: 3,9 perfazendo um valor total 
de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais), perfazendo um valor global de R$ 46.475,00 (Quarenta e Seis Mil 
e Quatro-centos e Setenta e Cinco Reais).

PRAZO: 12 Meses
Ratifico processo nos termos da lei em consequência fica convocado os Empreendedores rurais 

da Agricultura Familiar para assinatura do termo de contrato, no prazo de até 03 dias, nos termos do 
art.64, da Lei 8.666/93 atualizada, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei. 

Gabinete da prefeita do município de Boa Ventura - PB, 19 de Abril de 2022.
TALITA LOPES ARRUDA

PREFEITA CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

CHAMADA PÚBLICA N.º. 002/2022
CONTRATO Nº. 0035/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Ventura - PB
CONTRATADO: SANDRA BEZERRA DOS SANTOS CPF sob nº 044.898.244-75.
OBJETO: Chamamento de interessados PARA APRESENTAR PROJETO DE VENDA DE GENE-

ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 
PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR/PNAE NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB.

VALOR GLOBAL com o valor R$ 6.800,00 (Seis Mil e Oitocentos Reais).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 Meses
DATA DA ASSINATURA: 25 de abril de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

CHAMADA PÚBLICA N.º. 002/2022
CONTRATO Nº. 0039/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Ventura - PB
CONTRATADO: JOÃO CARVALHO FILHO CPF sob nº 020.595.854-06.
OBJETO: Chamamento de interessados PARA APRESENTAR PROJETO DE VENDA DE GENE-

ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 
PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR/PNAE NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB.

VALOR GLOBAL com o valor R$ 8.621,00 (Oito Mil, Seiscentos e Vinte e Um Reais).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 Meses
DATA DA ASSINATURA: 25 de abril de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0047/2022 – PMBV
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTEN-

ÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APARELHOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE BOA VENTURA-PB.

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0012/2022 – 
PMBV; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0047/2022 – PMBV

DOTAÇÃO: Recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2022 – Recursos ordinários.
VIGÊNCIA:  12 Meses 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CNPJ: 08.940.702/0001-67 CONTRA-

TADO: VALDEBAN LEITE GUIMARAES, CNPJ: 15.347.788/0001-84
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 22.788,00 (Vinte e Dois Mil e Setecentos e Oitenta e Oito Reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0042/2022 – PMBV
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 

PEÇAS DE VEÍCULOS DIVERSOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS   PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE BOA VENTURA-PB.

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0014/2022 – 
PMBV; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0050/2022 – PMBV

DOTAÇÃO: Recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2022 – Recursos ordinários.
VIGÊNCIA: DE  12 Meses 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CNPJ: 08.940.702/0001-67 CONTRA-

TADO: GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA-EPP, CNPJ: 35.588.102/0001-54
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 41.385,00 (Quarenta e Um Mil Trezentos e oitenta e Cinco Reais

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0027/2022 OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DO ARTISTA VICENTE NERY E BANDA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NAS 
FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB. 
INEXIGIBILIDADE Nº 0006/2022 / PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0048/2022. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, CNPJ Nº 08.940.702/0001-67. CONTRATADA: 
IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS, CNPJ/MF nº 19.511.144/0001-30, VALOR TOTAL: R$ 100.000,00. 
ASSINATURA: 07/04/2022. VALIDADE: 4 MESES.

TALITA LOPES ARRUDA
PREFEITA CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0032/2022 OBJETO: CONTRATAÇÃO DO 
ARTISTA TINAN E BANDA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NAS FESTIVIDADES DA 
TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB. INEXIGIBILIDADE Nº 
008/2022 / PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0055/2022. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BOA VENTURA, CNPJ Nº 08.940.702/0001-67. CONTRATADA: NBT MUSIC LTDA, CNPJ/MF nº 
28.197.144/0001-07, VALOR TOTAL: R$ 25.000,00. ASSINATURA: 26/04/2022. VALIDADE: 3 MESES.

TALITA LOPES ARRUDA
PREFEITA CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0031/2022 OBJETO: CONTRATAÇÃO DA 
ARTISTA KATIA CILENE E BANDA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NAS FES-
TIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB. 
INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 / PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0052/2022. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, CNPJ Nº 08.940.702/0001-67. CONTRATADA: 
WILLAME ANDRADE SHOWS E EVENTOS LTDA, CNPJ/MF nº 08.490.221/0001-05, VALOR 
TOTAL: R$ 75.000,00. ASSINATURA: 20/04/2022. VALIDADE: 3 MESES.

TALITA LOPES ARRUDA
PREFEITA CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0043/2022 – PMBV
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 

PEÇAS DE VEÍCULOS DIVERSOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS   PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE BOA VENTURA-PB.

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0013/2022 – 
PMBV; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0049/2022 – PMBV

DOTAÇÃO: Recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2022 – Recursos ordinários.
VIGÊNCIA: DE  12 Meses 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CNPJ: 08.940.702/0001-67 CONTRA-

TADO: RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA
CNPJ: 40.983.728/0001-03
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 48.864,88 (Quarenta e Oito Mil Oitocentos e Sessenta e Quatro 

Reais e Oitenta e Oito Centavos)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.063/2022
INSTRUMENTO: TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.063/2022– PMBV
OBJETIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Constitui objeto do presente ADIANTAMENTO a dos contratos nº 

01.064/2019, oriundo da Chamada Pública nº 0002/2019, Processo de Inexigibilidade nº 0006/2019, 
que tem como objeto a contratação complementar de serviços de consultas e exames médicos

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2019 – PMBV
DOTAÇÃO: 
02.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 301 1006 2062 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde
10 302 1001 1034 Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde – MAC
10 302 1006 2069 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especiali-

zada - REC. PRÓPRIOS
10 303 1006 2066 Manutenção das Ações/Serviços Públicos de Saúde - Bloco Custeio - As-

sistência Farmacêutica/SUS
10 305 1006 2070 Manutenção das Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -       
 RECURSOS PRÓPRIOS
 3390.39 99 163100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
VIGÊNCIA: DE 05/05/2022 A 05/05/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CNPJ: 08.940.702/0001-67
CONTRATADO: JOSÉ EURIDES LIBERALINO, CNPJ: 04.675.421/0001-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.064/2022
INSTRUMENTO: TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.064/2022– PMBV
OBJETIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Constitui objeto do presente ADIANTAMENTO a dos contratos nº 

01.064/2019, oriundo da Chamada Pública nº 0002/2019, Processo de Inexigibilidade nº 0006/2019, 
que tem como objeto a contratação complementar de serviços de consultas e exames médicos

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2019 – PMBV
DOTAÇÃO: 
02.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 301 1006 2062 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde
10 302 1001 1034 Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde – MAC
10 302 1006 2069 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especiali-

zada - REC. PRÓPRIOS
10 303 1006 2066 Manutenção das Ações/Serviços Públicos de Saúde - Bloco Custeio - As-

sistência Farmacêutica/SUS
10 305 1006 2070 Manutenção das Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -       
 RECURSOS PRÓPRIOS
 3390.39 99 163100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
VIGÊNCIA: DE 05/05/2022 A 05/05/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CNPJ: 08.940.702/0001-67
CONTRATADO: FELIPE JOSÉ DE FIGUEIREDO CAVALCANTI, CNPJ: 32.518.042/0001-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00044/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaocabe-
delo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de reboque direcionado ao deslocamento 
de embarcações pesqueiras artesanais no município de Cabedelo. Abertura da sessão pública: 11:00 
horas do dia 19 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 11:15 horas do dia 19 de Maio de 2022. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: 
https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 06 de Maio de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaocabe-
delo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE RADIOCOMUNICADORES PARA O 
SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE CABEDELO. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 19 de Maio de 2022. 
Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 19 de Maio de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; 
Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/
portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 06 de Maio de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE

CAMPINA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, às 14:00 horas do dia 27 de Maio de 
2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
fornecimento de Serviço de Consultoria em Políticas Operacionais de Estacionamento Rotativo, aten-
dendo as Necessidades da Superintendência de Transito e Transportes públicos de Campina Grande, 
conforme especificações técnicas contidas no termo de referência. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal 
nº 4.422/19; 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) 33411278. E-mail: sttpcampina.licita@gmail.com. Edital: http://sttpcg.com.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Campina Grande - PB, 05 de Maio de 2022
JOÃO LUIS DE FRANÇA NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA  nº 2.05.043/2022/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cam-

pina Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município 
nº 029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa  
nº 2.05.043/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa jurídica: ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 – CNPJ: 35.520.026/0001-45 
para AQUISIÇÃO DE MARMITEX DE ISOPOR Nº 08 E COPOS E COLHERES DESCARTÁVEIS 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 
8.666/93, alterada, no valor total de R$ 8.414,00 (Oito mil, quatrocentos e quatorze reais), cujas 
despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1018.2128. 
Elemento da Despesa: 3390.30. Fonte de Recursos: 16600000.

Campina Grande, 27 de abril  de 2022.
VALKER NEVES SALES 

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.023/2022/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.023/2022/SEMAS/PMCG. PARTES: FUN-

DO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 
02889460495. OBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE MARMITEX DE ISOPOR Nº 08 E COPOS E 
COLHERES DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP. VIGÊNCIA: 
60 DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA 
DE LICITAÇÃO Nº 2.05.043/2022/CPL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II, LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. 
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1018.2128 ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30. FONTE 
DE RECURSOS: 16600000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E ADRIANO DE SOUZA 
LOUREIRO. VALOR GLOBAL: R$ 8.414,00 (OITO MIL, QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS). 
DATA DE ASSINATURA: 27/04/2022.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.071/2022/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.071/2022/SEMAS/PMCG. PARTES: FUN-

DO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E JOÃO AUGUSTO DE SOUTO 
05550655454. OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE 
COFFE BREAK E BUFFET EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VIGÊNCIA: 60 DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA 
DO CONTRATO. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.047/2022/CPL/SEMAS/
PMCG, ART. 24, II, LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.122.2001.2141 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39. FONTE DE RECURSOS: 15001000. SIGNATÁRIOS: VALKER 
NEVES SALES E JOÃO AUGUSTO DE SOUTO VALOR GLOBAL: R$ 12.400,00 (DOZE MIL E 
QUATROCENTOS REAIS). DATA DE ASSINATURA: 04/05/2022.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.047/2022/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de 

Campina Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do 
município nº 029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato 
de Dispensa  nº 2.05.047/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com 
vistas à contratação com a pessoa jurídica: JOÃO AUGUSTO DE SOUTO 05550655454 – CNPJ: 
29.372.821/0001-30 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE COFFE BREAK 
E BUFFET EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, alterada, no valor 
total de R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação 
Orçamentária: Funcional Programática: 08.122.2001.2141 (AÇÕES ADMINISTRATIVA DO FMAS). 
Elemento da Despesa: 3390.39. Fonte de Recursos: 15001000.

Campina Grande, 04 de maio de 2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO
DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2022

A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, TORNA 
PÚBLICO que o pedido de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 0003/2022, 
intempestivamente interposto pela empresa RETA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME, 
C.N.P.J.: 19.744.104/0001-39, foi analisada e julgada IMPROCEDENTE, conforme Ata de Julgamento 
constante nos autos do Processo, mantendo-se na íntegra os termos do edital. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3345-1072.

Caturité – PB, 06 de maio de 2022.
HELDER FRANCISCO NUNES

Presidente

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00005/2021. OBJETO: Sistema de Registro de Preços para 

eventual Aquisição de Medicamentos destinados aos pacientes da Rede Municipal de Saúde de 
Conde/PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Setorial 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: Allfamed Comercio 
Atacadista de Medicamentos Ltda - CNPJ 31.187.918/0001-15. Nnmed - Distribuicao, Importacao 
e Exportacao de Medicamentos Ltda - CNPJ 15.218.561/0001-39. INFORMAÇÕES: na sede da 
CSL, Rodovia dos Tabajaras, Pb 018 Km 2,7 Conde, S/N - Centro - Conde - PB, no horário das 
12:00 Às 18:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 999375789.

Conde - PB, 05 de Maio de 2022.
RILDO BRASIL MACIEL

Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: Conclusão da reforma do Ginásio da Pousada, neste Município. CLASSIFICAÇÃO FINAL: 

1º - SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - R$ 561.624,73; 2º - JGM ENGENHARIA E IN-
CORPORAÇÃO LTDA. - R$ 588.008,97; 3º - TCL TAMBAÚ CONSTRUÇÕES LTDA. - R$ 606.982,42; e 
4º - CONSTRUTORA APODI - R$ 624.336,80. LICITANTES DESCLASSIFICADOS: não houve licitante 
desclassificado. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, no horário das 12:00 as 18:00 horas - de Segunda 
a Quinta - e das 08:00 as 14:00 horas - Sexta dos dias úteis. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. 

Conde - PB, 05 de Maio de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2022, que objetiva: Aqui-
sição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado ao 
atendimento do Programa de Alimentação Escolar; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: FRANCISCO DE ASSIS SALES PATRICIO - R$ 26.800,00; 
LINDOMAR MARQUES DOS SANTOS - R$ 39.500,00; LUCINETE MARIA PONTES DA SILVA - R$ 
15.400,00; LUCIVAL DA SILVA FERREIRA - R$ 36.400,00; MARIA ESTELA SANTOS COSTA - R$ 
20.700,00; MARIO SANTOS ARAUJO - R$ 20.700,00.

Damião - PB, 12 de Abril de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 09:30 horas do dia 20 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de refeições e quentinhas, para 
atender as necessidades desta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: pmdamiaolicitacao@gmail.com

Damião - PB, 06 de Maio de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural, destinado ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar. FUNDAMENTO LEGAL: 
Chamada Pública nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião:05:00 
– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 12.306.2001.2014/12.366.2001.2027. Elemento 
de Despesa: 33.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00064/2022 - 13.04.22 
- LUCINETE MARIA PONTES DA SILVA - R$ 15.400,00; CT Nº 00065/2022 - 13.04.22 - LUCIVAL 
DA SILVA FERREIRA - R$ 36.400,00; CT Nº 00066/2022 - 13.04.22 - FRANCISCO DE ASSIS SA-
LES PATRICIO - R$ 26.800,00; CT Nº 00067/2022 - 13.04.22 - MARIA ESTELA SANTOS COSTA 
- R$ 20.700,00; CT Nº 00068/2022 - 13.04.22 - MARIO SANTOS ARAUJO - R$ 20.700,00; CT Nº 
00069/2022 - 13.04.22 - LINDOMAR MARQUES DOS SANTOS - R$ 39.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
RESULTADO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empre-

endedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução nº 006/2020 do 
FNDE relativas ao PNAE. PROPONENTES DECLARADOS VENCEDORES e respectivos valores 
totais das contratações: ADEMAR JOSÉ DOS SANTOS - Valor: R$ 22.870,00; ALMIR SILVA DE 
OLIVEIRA - Valor: R$ 8.095,00; CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE 
MONTEIRO LTDA - Valor: R$ 39.440,00; CARMONISE BRAGA DA COSTA MOURA - Valor: R$ 
19.900,90; COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA 
FAMILIAR DE CAM - Valor: R$ 94.724,80; COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RU-
RAIS DA PARAIBA – COAPRODES - Valor: R$ 139.150,00; DELFINO SILVA OLIVEIRA - Valor: R$ 
18.169,00; EDMAR RIBEIRO DA SILVA - Valor: R$ 18.561,00; EDNALDO DOS SANTOS LIMA - Valor: 
R$ 26.235,00; FABIO VENANCIO DA SILVA - Valor: R$ 19.120,00; FRANCISCO DE ASSIS DOS 
SANTOS - Valor: R$ 18.941,40; FRUTIACU – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU 
– RIO TINTO/PB - Valor: R$ 18.930,00; GILSON DUARTE DA SILVA - Valor: R$ 13.720,00; JOAO 
PAULO PEREIRA VITORIANO - Valor: R$ 9.408,00; JOSEVIL VENANCIO DA SILVA - Valor: R$ 
19.769,20; LUIZ DUARTE DOS SANTOS - Valor: R$ 19.500,00; MARCELO DA SILVA PEDROSA - 
Valor: R$ 19.500,00; ORLANDO SOARES CORREIA - Valor: R$ 19.908,60; RONALDO DA SILVA 
CUSTÓDIO - Valor: R$ 12.972,10; SANDRO CELIO DE LIMA - Valor: R$ 19.369,00; VALERIO 
RIBEIRO DA SILVA - Valor: R$ 13.635,00. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, no horário das 
08h00min Às 13h00min dos dias úteis. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br.

Esperança - PB, 05 de Abril de 2022.
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00068/2022 
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, às 09h00min, do dia 19  de Maio  de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando Registro de preços para Aquisições de 
tecidos diversos e outros para atender as demandas da Administração Municipal. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E 
-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 06 de Maio  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE ADITIVO

Modalidade Tomada de Preços Nº 00007/2019. Contrato: 00209/2019-CPL. Aditivo: 05. Objeto 
da Licitação: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA E.M.E.F. ADECITA. Condições 
de Pagamento: Conforme Planilha de Medição. Valor Global de R$ 1.309.645,70 (UM MILHÃO 
TREZENTOS E NOVE MIL SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTA-
VOS). Rubrica orçamentaria: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Itapororoca:

05.000 Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer 27 812 0721 1006 Const/Ampl/Reforma de Giná-
sios, Quadras e Módulos Esportivos 1001 Recursos Ordinários 000055 4490.51 99 Obras e Instalações 
1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União 000057 4490.51 99 Obras 
e Instalações 12 361 0403 2009 FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção 1113 Transferências 
do FUNDEB 40% 000082 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1124 Outras 
Transferências de Recursos do FNDE. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA. 
Contratada: CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI. Data da Assinatura do Contrato: 19 de Novembro de 
2019. Data da Assinatura do Aditivo: 06 de Maio de 2022. Vigência do Aditivo: 03 de Novembro de 2022.

Itapororoca - PB, 06 de Maio de 2022.
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00014/2022
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 DV00014/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA 
EXECUTAR OS SERVIÇOS, COFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA, DA ESCOLA HELENA 
FERNANDES; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EBS 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 84.592,77. Itapororoca - PB, 06 de Maio de 2022

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
 EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00014/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS, COFORME PLA-
NILHA ORÇAMENTARIA, DA ESCOLA HELENA FERNANDES. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, 
inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Educação. RATIFICAÇÃO: 
Prefeita, em 06/05/2022.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 00006/2022
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Manaíra/PB, torna público para co-

nhecimento dos licitantes participantes do Processo de Tomada de Preços Nº 00006/2022, que 
tem como objeto: Contratação de empresa especializada para Recuperação em paralelepípedo 
e esgotamento sanitário em vias do Município de Manaíra/PB, conforme Memorial Descritivo, o 
Resultado do Julgamento da Documentação de Habilitação do referido processo realizado pela 
comissão de licitação e setor técnico. Considerações: Todos os licitantes a seguir foram habilitados: 
JMS PAJEU  CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇPOS LTDA - CNPJ Nº 45.791.193/0001-84; 
EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 02.750.635/0001-31 E MOC SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÕES EIRELI. Informa ainda aos licitantes que as documentações estão a disposição 
dos mesmos e que a partir da publicação da análise deste julgamento está aberto o prazo recursal 
mediante o que o preceitua o artigo 109, Inciso I, da Lei 8.666/93. Informa que em não havendo 
interposição de recursos os envelopes de proposta de preços serão abertos dia 18/05/2022, ás 
10:00hs. Maiores Informações, na sala da comissão de licitação situada na Rua José Rosas, S/N 
- Centro - Manaíra – PB.

Manaíra/PB, 06 de maio de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

PRESIDENTE DA CPL/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 00008/2022
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Manaíra/PB, torna público para co-

nhecimento dos licitantes participantes do Processo de Tomada de Preços Nº 00008/2022, que 
tem como objeto: Contratação de empresa especializada para Recuperação e Roço das estradas 
do Município de Manaíra/PB, conforme Memorial Descritivo, o Resultado do Julgamento da Docu-
mentação de Habilitação do referido processo realizado pela comissão de licitação e setor técnico. 
Considerações: Todos os licitantes a seguir foram habilitados: EKS CONSTRUÇÕES E SERVI-
ÇOS LTDA - CNPJ Nº 02.750.635/0001-31 E ISA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
EIRELI, CNPJ Nº 36.581.782/0001-47. Informa ainda aos licitantes que as documentações estão 
a disposição dos mesmos e que a partir da publicação da análise deste julgamento está aberto 
o prazo recursal mediante o que o preceitua o artigo 109, Inciso I, da Lei 8.666/93. Informa que 
em não havendo interposição de recursos os envelopes de proposta de preços serão abertos dia 
18/05/2022, ás 11:00hs. Maiores Informações, na sala da comissão de licitação situada na Rua 
José Rosas, S/N - Centro - Manaíra – PB.

Manaíra/PB, 06 de maio de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

PRESIDENTE DA CPL/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial do tipo menor preço, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal 
de MARI, no dia 20/05/2022 as 09:00 horas. Objetivo: Locação de veículos destinado a atender 
as secretarias municipais de saúde e infraestrutura. Maiores informações e aquisição do edital 
através do link http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/ ou e-mail; cpl.mari.2017@gmail.com, ou na 
CPL no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente 
normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 05 de maio de 2022.
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE ERRATA 

O Comissão de Licitação torna público ERRATA sobre a Dispensa nº 00027/2022 com objeto: 
Locação de espaço para realização de atividades recreativas do SCFV, pago com recursos FNAS 
BL PSB. A matéria foi veiculada no DOE com erro de digitação referente ao nome do Contratado, 
onde se lê AGACY GOMES ROCHA, leia-se AGACY GOMES CHAGAS.

Piancó -PB, em 06 de maio de 2022.
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00010/202

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos IV, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 

atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de confecção de Próteses: 

Total mandibular, Total Maxilar, Parcial Mandibular Removivel, Parcial Maxilar Removivel e Prótese  
Coronarias/Intrarradiculares fixasas/Adesivas (por elemento), no Município de Pedra Branca-PB, no 
sentindo de suprir as necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações no 
contrato, pela contratação direta da empresa FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SAN-
TOS  – CNPJ nº 28.873.457/0001-20, com o valor global de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos  reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Pedra Branca - PB, em 06 de maio de 2022.

JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA
Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00010/2022
HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o 
art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao 
cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a documentação 
que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00010/2022, HOMOLOGO, A DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, pela contratação de empresa especializada para serviços de confecção de  Próteses: 
Total mandibular, Total Maxilar, Parcial Mandibular Removivel, Parcial Maxilar Removivel e Prótese  
Coronarias/Intrarradiculares fixasas/Adesivas (por elemento), no Município de Pedra Branca-PB, 
no sentindo de suprir as necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, A empresa FRANCYS 
WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS  – CNPJ nº 28.873.457/0001-20, com o valor global 
de R$ $ 7.500,00 (sete mil e quinhentos  reais).

Pedra Branca - PB, em 06 de maio de 2022.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Tratores 
Agrícolas e 01(um) Caminhão Basculante para o município de Pocinhos/PB, conforme proposta 
032620/2021 do Ministério Da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Abertura da sessão pública: 
09:00 horas do dia 23 de maio de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão 
pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 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: (083) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Pocinhos - PB, 06 de maio de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 09:30 horas do dia 26 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS 
(CONVÊNIO 925031). 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) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com . Edital: 
www.pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 06 de Maio de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 28 de 

Janeiro, 20 - Centro - Puxinanã - PB, às 09:30 horas do dia 19 de Maio de 2022, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pe-
queno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações 
futuras, para: Contratação de Empresas Especializadas para realização de Cursos de Qualificação 
Profissional – capacitação e inserção no mercado de trabalho das famílias beneficiarias da Bolsa 
Família, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV – Centro de Referencia da 
Assistência Social – CRAS. 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 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 33801007. E-mail: cml.puxinana@gmail.com.

Puxinanã - PB, 06 de Maio de 2022
GISLEY MORAIS SOUTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00019/2022, desta forma, 

a sessão que estava marcada para o dia 11/05/2022, as 10:00min fica a mesma adiada para as 
10h00min do dia 18/05/2022. O adiamento ocorre em virtude da perca de prazo de legal para 
informação do edital. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido 
endereço. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. 

Queimadas - PB, 06 de maio de 2022
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00020/2022, desta forma, 

a sessão que estava marcada para o dia 11/05/2022, as 11:30min fica a mesma adiada para as 
11h30min do dia 18/05/2022. O adiamento ocorre em virtude da perca de prazo legal para informação 
do edital. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. 
Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. 

Queimadas - PB, 06 de maio de 2022
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 10:00 horas do dia 19 de maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE HIGIENE PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@
gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 06 de maio de 2022
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E DE USO PERMANENTE. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 20 de maio de 2022. Início da fase de lances: 09:30 horas do dia 20 de maio de 2022. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.
pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Queimadas - PB, 06 de maio de 2022
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00010/2022
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 DV00010/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE UM COMPACTADOR DE SOLO A GASOLINA CSM PARA A SECRE-
TÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO 
ANTONIO–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LOJAO 
PARAIBA COMERCIAL DA CONSTRUCAO LTDA - R$ 14.000,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 06 de Maio de 2022
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIALNº 00003/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MEDIANTE SOLICITAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS 
DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu objeto a: WELINGTON 
OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES - R$ 140.210,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 28 de Abril de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00003/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADO 
DE MATERIAL DE LIMPEZA, MEDIANTE SOLICITAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS 
SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES - R$ 140.210,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 06 de Maio de 2022
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MEDIANTE SOLICITAÇÃO, 
EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho 
de Santo Antônio: 02040.04.123.1003.2003 –02060.12.361.2005.2007 – 02060.12.361.2005.2058 
– 02060.12.365.2009.2013 –02080.10.301.2013.2089 – 02080.10.302.2015.2022 
– 02080.10.302.2015.2032 –02090.08.244.2018.2028 – 02090.08.244.2018.2082 – 
02090.08.244.2018.2093 –02090.08.244.2018.2094 – 02090.08.244.2018.2095 – 3.3.90.30.00.00 
– MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00049/2022 - 06.05.22 
- WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES - R$ 140.210,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM COMPACTADOR DE SOLO A GASOLINA CSM PARA A SECRE-
TÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO 
ANTONIO–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00010/2022. DOTAÇÃO: Re-
cursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antônio: 02.100–SEC. DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E RURAL 02100.15.451.2019.1044 – AQUISICAO DE EQUIPAMENTO. E MATERIAL 
PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00050/2022 - 06.05.22 - LOJAO PARAIBA COMERCIAL DA 
CONSTRUCAO LTDA - R$ 14.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2022, que objetiva: Aquisição de um veículo 
0km, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Rio Tinto – PB, Convênio 
n.º0069/2021 – Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE 
AUTOMOTORES LTDA - R$ 63.540,00.

Rio Tinto - PB, 06 de Maio de 2022
MAGNA CELI FERNANDES GERBASI

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00006/2022. OBJETO: Aquisição de um veículo 0km, 
para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Rio Tinto – PB, Convênio 
n.º0069/2021 – Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal. NOTI-
FICAÇÃO: 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: COPAUTO COMERCIO 
PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA - CNPJ 10.754.828/0001-99. 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, 06 de Maio de 2022
MAGNA CELI FERNANDES GERBASI

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, PARA EFETUAREM O 
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA 
A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, PARA O EXRCÍCIO DE 2022; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 
LTDA - R$ 355.258,00.

São João do Tigre - PB, 06 de Maio de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e obser-

vado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Concorrência nº 00001/2022, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A CONSTRUÇÃO 
DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2, SITUADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO 
TIGRE/PB, NOS TERMOS DO PROJETO BÁSICO E ESCOPO DO PROJETO ARQUITETÔ-
NICO QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, E CONFORME TERMO 
DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103953–1, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES 
ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA - R$ 2.049.596,80.

São João do Tigre - PB, 05 de Maio de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A CONS-
TRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2, SITUADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO 
TIGRE/PB, NOS TERMOS DO PROJETO BÁSICO E ESCOPO DO PROJETO ARQUITETÔNICO 
QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, E CONFORME TERMO DE COMPRO-
MISSO DE EMENDAS Nº 202103953–1, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS 
NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência nº 00001/2022. DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: RECURSOS FEDERAL E PRÓPRIOS 
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE: 02.040 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 12 
361 1002 1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES 
– 44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 06/05/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 01001/2022 - 06.05.22 - RENOVAR CONS-
TRUCOES E SERVICOS LTDA - R$ 2.049.596,80.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
“Casa Francisco Bezerra Bia”
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: Contratação 
de empresa para locação de 01 (um) veículo; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: M. M. DE SOUZA EIRELI -  CNPJ: 12.482.803/0001-09 – Valor Global: 
R$ 46.000,00. 

São João do Tigre - PB, 02 de maio de 2022.
JOSÉ ARNóBIO PEREIRA DE MELO

Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS PESSOA FÍSICA OU 
JURÍDICA, PARA EFETUAREM O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA 
ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, PARA 
O EXRCÍCIO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00005/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAL – 
03.000 SECRETARIA DE EDUCACAO – 12 361 2037 2016 – MANUTENCAO DO TRANSPORTE 
ESCOLAR – 3.3.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – 3.3.90.39 
00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até 06/05/2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 03122/2022 - 
06.05.22 - MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - R$ 355.258,00.

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 27 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00082/2022  

PREGÃO ELETRÔNICO 007/2022   
A Prefeitura Municipal de São Jose da Lagoa Tapada-PB, Faz Saber aos Interessados que s 

fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, Para Aquisição de Trator Agrícola equipamento 
com Grade Hidráulica (Proposta 026185-2021)para o Município de São José da Lagoa Tapada- PB, 
conforme termo de referência anexo I do edital e convenio 018029/2020, rege a Presente Licitação 
a LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 
2019, DO DECRETO Nº 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2012, DO DECRETO N° 8.538, DE 06 DE 
OUTUBRO DE 2015, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO 
DE 1993, A abertura desta licitação ocorrerá no dia 20 de maio de 2022, às 09hs:00min (horário de 
Brasília), no site www.portaldecompraspublicas.com.br, 

informações no departamento de licitação da Prefeitura Municipal de São Jose da Lagoa 
Tapada/PB no endereço na sala da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, Nº 54 - Centro - São 
José da Lagoa Tapada - PB. De segunda a sexta de 07hs:30min as 11hs:30min, site do Email. 
licitacao@saojoselt.pb.gov.br, O Edital completo poderá ser obtido Pelos Interessados no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. http://www.tce.pb.gov.br, http://saojoselt.pb.gov.br/
acessoainformacao/licitacoes,

São José da Lagoa Tapada/PB, 04 DE MAIO DE 2022
Joao Jucelio Silva do Vale
Pregoeiro Oficial /PMSJL

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 7 de maio de 2022     27Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
RESULTADO DE JULGAMENTO - FASE PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de construção de uma quadra 

coberta na Escola Irapuan Sobral no Município de São José de Piranhas – PB. O Presidente da 
Comissão deste Município vem através deste aviso, comunicar a todos os interessados o resulta-
do de julgamento da Fase Proposta de Preços, referente ao processo em epígrafe: LICITANTES 
CLASSIFICADOS CONFORME A PROPOSTA: 1º) IGOR BRASIL LINS - CNPJ: 40.510.945/0001-
78 - Valor: R$ 844.798,59; 2º) CONSTRUTORA PRUMO EIRELI - CNPJ: 42.253.166/0001-60 - 
Valor: R$ 850.230,32; 3º) MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 
03.278.968/0001-72 - Valor: R$ 853.327,84 e 4º) COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 
- CNPJ: 11.170.603/0001-58 - Valor: R$ 861.381,44. Abre-se prazo recursal de acordo com os 
termos do Art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Informações: junto à CPL - São 
José de Piranhas - PB, das 07:00 às 13:00h, dias úteis. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 06 de Maio de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Contratação de empresa para locação de móveis, utensílios domésticos, objetos de decoração 
e ornamentação, bem como a prestação dos serviços para decorar os ambientes em eventos cultu-
rais, em datas diversas para atender a todas as secretarias do município de São José de Piranhas 
– PB, às 08:30 horas do dia 18 de Maio de 2022, no Auditório Maria Elza, Anexo à Secretaria de 
Municipal de Educação, Rua Sabino Nogueira - Centro - São José de Piranhas - 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 008/09; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 às 13:00 horas dos dias úteis, na Sala da CPL, provisoriamente instalada na Secretaria 
Municipal de Educação, Rua Malaquias Gomes Barbosa - Centro - São José de Piranhas. E-mail: 
cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas - PB, 06 de Maio de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00093/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA, CNPJ n° 33.932.061/0001-46.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Equipamentos Médico 

Hospitalar para atender as necessidades das Ações e Serviços da Secretaria de Ação Social e 
Secretaria de Saúde do Município de Santa Luzia/PB.

VALOR GLOBAL: R$ 7.500,00 (sete mil, quinhentos reais), vencendo no seguinte item: 2, 
conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 03/05/2022 a 31/12/2022.
DATA DO CONTRATO: 03 de maio de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00094/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, 

CNPJ n° 09.478.023/0001-80.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Equipamentos Médico 

Hospitalar para atender as necessidades das Ações e Serviços da Secretaria de Ação Social e 
Secretaria de Saúde do Município de Santa Luzia/PB.

VALOR GLOBAL: R$ 7.379,80 (sete mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta centavos), 
vencendo nos seguintes itens: 3, 4, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 03/05/2022 a 31/12/2022.
DATA DO CONTRATO: 03 de maio de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00095/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI, CNPJ: 10.485.989/0001-24.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Equipamentos Médico 

Hospitalar para atender as necessidades das Ações e Serviços da Secretaria de Ação Social e 
Secretaria de Saúde do Município de Santa Luzia/PB.

VALOR GLOBAL: R$ 11.990,00 (onze mil, novecentos e noventa reais), vencendo no seguinte 
item: 1, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 03/05/2022 a 31/12/2022.
DATA DO CONTRATO: 03 de maio de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE SAÚDE

Santa Rita - PB, 06 de maio de 2022. 
O SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARA-

ÍBA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 040/2022, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MESAS E ARQUIVOS) PARA ATENDER UNIDADE DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ZOONOSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA 
RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam 
como proponentes vencedores:

- A J P DE SOUZA & CIA COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 31.070.140/0001-60 
Valor R$: 14.450,00
- NUTRIMED DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALAR E VETERINÁRIO LTDA
CNPJ: 42.381.030/0001-35
Valor R$: 5.500,00 
Publique-se e cumpra-se.

RAFAEL GOMES MONTEIRO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2022, que objetiva: 
Contratação de empresa do ramo pertinente para a execução de pavimentação do pátio da 
antiga prefeitura e complemento de uma calçada, no Município de Solânea/PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: SENA CONSTRUÇÕES 
EIRELI – ME - R$ 82.116,50.

Solânea - PB, 05 de Maio de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para a execução de pavimentação 
do pátio da antiga prefeitura e complemento de uma calçada, no Município de Solânea/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Solânea:08.00 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E 
ESTRADAS – 15.451.2017.1051 (15001000). ELEMENTO DE DESPESA:4.4.90.51.99 – OBRAS 
E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00126/2022 - 06.05.22 - SENA CONSTRUÇÕES 
EIRELI - ME - R$ 82.116,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0052/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que por motivos de falhas na 

publicação do edital no www.portaldecompraspublicas.com.br, assim será remarcado a sessão 
pública, outrora marcado para o dia 17 de Maio de 2022, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
Menor Preço por item. Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos, 
contratação de artistas e prestação de serviços destinados à realização do projeto cultural “Matriz das 
Artes”, que atende as demandas artísticas e culturais nas praças e espaços públicos do município 
de Sousa-PB. Abertura das propostas passara a ser dia 20 de maio de 2022 às 09h00 (horário de 
Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o 
texto integral do edital através dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.br e www.sousa.pb.gov.br 
(1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão).

Sousa, 06 de Maio de 2022.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
 RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA REFOR-

MA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: CONSTRUTORA 
GONCALVES LTDA - Valor: R$ 347.191,67. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Primeiro de 
Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 

Sumé - PB, 05 de Maio de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2022
PROCESSO Nº 22.208.000004.2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, destinado à Fun-
dação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência - FUNAD, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 20/05/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic09@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00800-5
João Pessoa, 06 de maio de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2609985 CPF: 172264044XX, CONTRATO: 4103623 CPF: 930119464XX, CON-
TRATO: 4101343 CPF: 067634414XX, CONTRATO: 0232503 CPF: 021251124XX, CONTRATO: 
21101335 CPF: 143309354XX, CONTRATO: 21104304 CPF: 152522934XX, CONTRATO: 2613522 
CPF: 701128244XX, CONTRATO: 2104473 CPF: 646026724XX, CONTRATO: 2500042 CPF: 
705626504XX, CONTRATO: 2603727 CPF: 148672754XX, CONTRATO: 2401742 CPF: 172961754XX, 
CONTRATO: 21101009 CPF: 386613734XX, CONTRATO: 2600541 CPF: 705513384XX, CONTRATO: 
0213444 CPF: 714694944XX, CONTRATO: 2229343 CPF: 034538754XX, CONTRATO: 2610328 CPF: 
174158434XX, CONTRATO: 2614286 CPF: 706132604XX, CONTRATO: 2236604 CPF: 236584954XX, 
CONTRATO: 2606818 CPF: 167827064XX, CONTRATO: 2700750 CPF: 164579884XX, CONTRATO: 
4102430 CPF: 054746364XX, CONTRATO: 2118487 CPF: 104688404XX, CONTRATO: 2611704 CPF: 
175708274XX, CONTRATO: 2240558 CPF: 320543942XX, CONTRATO: 2237996 CPF: 701214964XX, 
CONTRATO: 2221683 CPF: 126671334XX, CONTRATO: 2604799 CPF: 166911354XX, CONTRATO: 
2206713 CPF: 085214857XX, CONTRATO: 2606221 CPF: 705383594XX, CONTRATO: 2189323 CPF: 
049376784XX, CONTRATO: 2230434 CPF: 703087634XX, CONTRATO: 2105254 CPF: 460206404XX, 
CONTRATO: 2200149 CPF: 840551624XX, CONTRATO: 2186055 CPF: 705423864XX, CONTRATO: 
2187495 CPF: 797459384XX, CONTRATO: 2100420 CPF: 111081074XX, CONTRATO: 2142829 CPF: 
103259354XX, CONTRATO: 2170044 CPF: 706034904XX, CONTRATO: 2212668 CPF: 701154614XX, 
CONTRATO: 4101305 CPF: 057474564XX, CONTRATO: 2217831 CPF: 112659204XX, CONTRATO: 
2100459 CPF: 203170934XX, CONTRATO: 2208113 CPF: 379876234XX, CONTRATO: 6107693 CPF: 
014337134XX, CONTRATO: 2203986 CPF: 127509324XX, CONTRATO: 2132809 CPF: 760746334XX, 
CONTRATO: 2701121 CPF: 110011704XX, CONTRATO: 6202218 CPF: 467641354XX, CONTRATO: 
4200384 CPF: 475354904XX, CONTRATO: 2402012 CPF: 132202534XX, CONTRATO: 2241490 CPF: 
080897174XX, CONTRATO: 2156028 CPF: 108662224XX, CONTRATO: 2233428 CPF: 711466214XX, 
CONTRATO: 2222035 CPF: 070946884XX, CONTRATO: 2234258 CPF: 172871054XX, CONTRATO: 
4200559 CPF: 010322774XX, CONTRATO: 2165616 CPF: 102636664XX, CONTRATO: 2233931 CPF: 
096973134XX, CONTRATO: 2205239 CPF: 097141154XX, CONTRATO: 1209526 CPF: 033940394XX, 
CONTRATO: 2240138 CPF: 117974734XX, CONTRATO: 2600300 CPF: 157739424XX, CONTRATO: 
2234988 CPF: 173087744XX, CONTRATO: 2601851 CPF: 083006554XX, CONTRATO: 2209033 CPF: 
106332654XX, CONTRATO: 2602053 CPF: 021181664XX, CONTRATO: 2701791 CPF: 059725574XX, 
CONTRATO: 2700872 CPF: 010265734XX, CONTRATO: 6108317 CPF: 554479294XX, CONTRATO: 
0303564 CPF: 395831984XX, CONTRATO: 2177726 CPF: 133978414XX, CONTRATO: 2701033 CPF: 
120655344XX, CONTRATO: 2109665 CPF: 379746964XX, CONTRATO: 2228388 CPF: 053560304XX, 
CONTRATO: 2200955 CPF: 052390734XX, CONTRATO: 2210909 CPF: 011345544XX, CONTRATO: 
2605585 CPF: 168013684XX, CONTRATO: 2167865 CPF: 131022954XX, CONTRATO: 21105098 
CPF: 094567154XX, CONTRATO: 2401824 CPF: 081771162XX, CONTRATO: 2205238 CPF: 
074224174XX, CONTRATO: 2138594 CPF: 001821244XX, CONTRATO: 2700651 CPF: 163674734XX, 
CONTRATO: 2241040 CPF: 171658914XX, CONTRATO: 2117694 CPF: 113474134XX, CONTRATO: 
2235004 CPF: 173633254XX, CONTRATO: 2238034 CPF: 727510961XX, CONTRATO: 2190948 CPF: 
585431124XX, CONTRATO: 2111864 CPF: 074705584XX, CONTRATO: 2176821 CPF: 119988954XX, 
CONTRATO: 6107724 CPF: 028108444XX, CONTRATO: 6200186 CPF: 027123624XX, CONTRATO: 
2111046 CPF: 072482414XX, CONTRATO: 6107551 CPF: 043943084XX, CONTRATO: 2176392 CPF: 
104688424XX, CONTRATO: 2611692 CPF: 031639364XX, CONTRATO: 2702374 CPF: 163215394XX, 
CONTRATO: 2614554 CPF: 709282734XX, CONTRATO: 2179208 CPF: 107698244XX, CONTRATO: 
5102295 CPF: 025129474XX, CONTRATO: 2217820 CPF: 115881984XX, CONTRATO: 4103087 CPF: 
051221604XX, CONTRATO: 2609063 CPF: 478473364XX, CONTRATO: 2188482 CPF: 105850204XX, 
CONTRATO: 5102818 CPF: 187207654XX, CONTRATO: 2103756 CPF: 079304254XX, CONTRATO: 
2237483 CPF: 168944014XX, CONTRATO: 2606181 CPF: 169648994XX, CONTRATO: 2206907 CPF: 
104974534XX, CONTRATO: 2702308 CPF: 010931794XX, CONTRATO: 2239172 CPF: 177725544XX, 
CONTRATO: 2610454 CPF: 174410774XX, CONTRATO: 2234976 CPF: 084321324XX, CONTRATO: 
4200884 CPF: 022123684XX, CONTRATO: 2606843 CPF: 299699994XX, CONTRATO: 6107588 CPF: 
067329004XX, CONTRATO: 4102059 CPF: 003053244XX, CONTRATO: 2614287 CPF: 097863554XX, 
CONTRATO: 2237258 CPF: 700995664XX, CONTRATO: 2236068 CPF: 083571574XX, CONTRATO: 
2605702 CPF: 954189114XX, CONTRATO: 2400660 CPF: 051817054XX, CONTRATO: 2172970 CPF: 
090252174XX, CONTRATO: 2603234 CPF: 768155104XX, CONTRATO: 2223177 CPF: 042094364XX

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 0212779 CPF: 526642874XX, CONTRATO: 2609601 CPF: 173656804XX, 
CONTRATO: 2239713 CPF: 138458514XX, CONTRATO: 2610754 CPF: 169698514XX, 
CONTRATO: 2182640 CPF: 096872734XX, CONTRATO: 2614086 CPF: 953825424XX, 
CONTRATO: 4101420 CPF: 040774274XX, CONTRATO: 2180891 CPF: 054796564XX, 
CONTRATO: 2138879 CPF: 525094784XX, CONTRATO: 2236197 CPF: 759281244XX, 
CONTRATO: 1215616 CPF: 554379154XX, CONTRATO: 2122995 CPF: 022783924XX, 
CONTRATO: 2235282 CPF: 119781244XX, CONTRATO: 2153087 CPF: 084769244XX, 
CONTRATO: 2608835 CPF: 929839524XX, CONTRATO: 2240261 CPF: 175762804XX, 
CONTRATO: 4201004 CPF: 500432004XX, CONTRATO: 2211237 CPF: 023660264XX, 
CONTRATO: 2607566 CPF: 023307034XX, CONTRATO: 2168354 CPF: 048751474XX, 
CONTRATO: 2170403 CPF: 251639734XX, CONTRATO: 2231849 CPF: 061687114XX, 
CONTRATO: 2197343 CPF: 018289454XX, CONTRATO: 2188215 CPF: 057514044XX, 
CONTRATO: 2109744 CPF: 030162974XX, CONTRATO: 21102150 CPF: 145367624XX, 
CONTRATO: 2149478 CPF: 126330134XX, CONTRATO: 2102797 CPF: 461907244XX, 
CONTRATO: 2166351 CPF: 088431004XX, CONTRATO: 2162178 CPF: 000787234XX, 
CONTRATO: 2120625 CPF: 132194084XX, CONTRATO: 2602540 CPF: 130562604XX, 
CONTRATO: 2168314 CPF: 019191634XX, CONTRATO: 2184340 CPF: 602559274XX, 
CONTRATO: 2197372 CPF: 338094374XX, CONTRATO: 2154794 CPF: 635727887XX, 
CONTRATO: 2120542 CPF: 044394244XX, CONTRATO: 2614089 CPF: 162933224XX, 
CONTRATO: 2603906 CPF: 166362374XX, CONTRATO: 2500040 CPF: 018763324XX, 
CONTRATO: 2181044 CPF: 112395854XX, CONTRATO: 2239712 CPF: 012232794XX, 
CONTRATO: 2132279 CPF: 009608684XX, CONTRATO: 4101101 CPF: 535713805XX, 
CONTRATO: 0221083 CPF: 690028004XX, CONTRATO: 2233731 CPF: 155679484XX, 
CONTRATO: 4100749 CPF: 190921644XX, CONTRATO: 2500256 CPF: 175762914XX, 
CONTRATO: 2137841 CPF: 715353854XX, CONTRATO: 2180890 CPF: 632207764XX, 
CONTRATO: 2605662 CPF: 133209844XX, CONTRATO: 2238869 CPF: 169411744XX, 
CONTRATO: 2199685 CPF: 139080284XX, CONTRATO: 4200876 CPF: 033319084XX, 
CONTRATO: 2226000 CPF: 138458054XX, CONTRATO: 2402433 CPF: 072002144XX, 
CONTRATO: 2216106 CPF: 704839344XX, CONTRATO: 2228549 CPF: 518874104XX, 
CONTRATO: 2182012 CPF: 569185264XX, CONTRATO: 2198652 CPF: 929837154XX, 
CONTRATO: 2158061 CPF: 345622734XX, CONTRATO: 2145061 CPF: 324226284XX, 
CONTRATO: 2611137 CPF: 157927974XX, CONTRATO: 6102588 CPF: 045033744XX, CON-
TRATO: 2215815 CPF: 549388484XX, CONTRATO: 2186979 CPF: 595987198XX, CONTRA-
TO: 2701764 CPF: 085491994XX, CONTRATO: 2217504 CPF: 504509564XX, CONTRATO: 
2108699 CPF: 379835554XX, CONTRATO: 1204332 CPF: 025164384XX, CONTRATO: 
21100052 CPF: 703268204XX, CONTRATO: 2200326 CPF: 374015564XX, CONTRATO: 
2612119 CPF: 176026934XX, CONTRATO: 2104926 CPF: 061056414XX, CONTRATO: 
2123280 CPF: 010415914XX, CONTRATO: 1200211 CPF: 024362494XX, CONTRATO: 
2145450 CPF: 104949724XX, CONTRATO: 2222965 CPF: 122893854XX, CONTRATO: 
4103324 CPF: 064397004XX, CONTRATO: 2401343 CPF: 015001510XX, CONTRATO: 
2240786 CPF: 097442724XX, CONTRATO: 2230149 CPF: 142256324XX, CONTRATO: 
2603801 CPF: 090713804XX, CONTRATO: 4100370 CPF: 486560624XX, CONTRATO: 
2102894 CPF: 079391104XX, CONTRATO: 2233144 CPF: 009702644XX, CONTRATO: 
4101568 CPF: 354125694XX, CONTRATO: 0500160 CPF: 236687414XX, CONTRATO: 
1211428 CPF: 098303674XX, CONTRATO: 2600999 CPF: 145060464XX, CONTRATO: 
4104061 CPF: 053724764XX, CONTRATO: 4100831 CPF: 144231034XX, CONTRATO: 
2606856 CPF: 717616634XX, CONTRATO: 1213328 CPF: 374124424XX, CONTRATO: 
4101060 CPF: 041773554XX, CONTRATO: 2127705 CPF: 309137804XX, CONTRATO: 
2120891 CPF: 049609344XX, CONTRATO: 2180718 CPF: 704032834XX, CONTRATO: 
2128146 CPF: 039892364XX, CONTRATO: 2199971 CPF: 708147864XX, CONTRATO: 
2603858 CPF: 028144194XX, CONTRATO: 2168702 CPF: 702695604XX, CONTRATO: 
2231316 CPF: 128069234XX, CONTRATO: 2110245 CPF: 057524464XX, CONTRATO: 
1213418 CPF: 487053064XX, CONTRATO: 2160741 CPF: 706747284XX, CONTRATO: 
2191338 CPF: 106028304XX, CONTRATO: 1207267 CPF: 885110494XX, CONTRATO: 
2611893 CPF: 138826014XX, CONTRATO: 2608080 CPF: 166495434XX, CONTRATO: 
2402239 CPF: 414338074XX, CONTRATO: 2158885 CPF: 022180034XX, CONTRATO: 
2400247 CPF: 158572404XX, CONTRATO: 2232009 CPF: 145759714XX, CONTRATO: 
2144895 CPF: 113879474XX, CONTRATO: 2108228 CPF: 065277554XX, CONTRATO: 
4200437 CPF: 032999204XX, CONTRATO: 2238860 CPF: 065595704XX, CONTRATO: 
2195767 CPF: 132380844XX, CONTRATO: 2179455 CPF: 010227014XX, CONTRATO: 
2610026 CPF: 066276564XX, CONTRATO: 2237970 CPF: 137186974XX, CONTRATO: 
2229598 CPF: 140288264XX, CONTRATO: 1213490 CPF: 468425434XX, CONTRATO: 
2241325 CPF: 162095074XX, CONTRATO: 2613298 CPF: 178217934XX, CONTRATO: 
1207262 CPF: 023047964XX, CONTRATO: 0501156 CPF: 467313694XX, CONTRATO: 
2202831 CPF: 113474004XX, CONTRATO: 2181783 CPF: 103794464XX, CONTRATO: 
4200403 CPF: 726591734XX, CONTRATO: 2170300 CPF: 042989224XX, CONTRATO: 
2197053 CPF: 116259984XX, CONTRATO: 2193858 CPF: 077276924XX, CONTRATO: 
0500871 CPF: 826179024XX, CONTRATO: 2231356 CPF: 122990414XX, CONTRATO: 
2140736 CPF: 065697514XX, CONTRATO: 2401388 CPF: 129605404XX, CONTRATO: 
2114805 CPF: 065583074XX, CONTRATO: 6202313 CPF: 110788404XX, CONTRATO: 2116440 
CPF: 700316444XX, CONTRATO: 2193744 CPF: 132750794XX, CONTRATO: 2218477 
CPF: 455398047XX, CONTRATO: 2612643 CPF: 148469574XX, CONTRATO: 2124144 
CPF: 111092424XX, CONTRATO: 1214546 CPF: 160876074XX, CONTRATO: 2237977 CPF: 
058873774XX, CONTRATO: 2700438 CPF: 159698054XX, CONTRATO: 2227783 CPF: 
106692844XX, CONTRATO: 2701281 CPF: 700182624XX, CONTRATO: 2240642 CPF: 
030714652XX, CONTRATO: 6104861 CPF: 025719934XX, CONTRATO: 2231490 CPF: 
048065764XX, CONTRATO: 2196448 CPF: 024392484XX, CONTRATO: 2159522 CPF: 
308393604XX, CONTRATO: 2164999 CPF: 121790814XX, CONTRATO: 2235023 CPF: 
137075857XX, CONTRATO: 2603537 CPF: 109081094XX, CONTRATO: 1203804 CPF: 
023933644XX, CONTRATO: 2610045 CPF: 110220714XX, CONTRATO: 6202435 CPF: 
087244684XX, CONTRATO: 2187136 CPF: 046406614XX, CONTRATO: 2222984 CPF: 
009258444XX, CONTRATO: 2132300 CPF: 133375954XX, CONTRATO: 2240601 CPF: 
263539034XX, CONTRATO: 4100859 CPF: 372531822XX, CONTRATO: 2609562 CPF: 
048215541XX, CONTRATO: 2605812 CPF: 024610674XX, CONTRATO: 2121526 CPF: 
009494764XX, CONTRATO: 4101061 CPF: 752521634XX, CONTRATO: 2203079 CPF: 
704052614XX, CONTRATO: 2221975 CPF: 014375514XX, CONTRATO: 2612043 CPF: 
008054854XX, CONTRATO: 2197966 CPF: 952052254XX, CONTRATO: 0241842 CPF: 
225542114XX, CONTRATO: 2204512 CPF: 450846024XX, CONTRATO: 2230151 CPF: 
126405084XX, CONTRATO: 2179634 CPF: 700392124XX, CONTRATO: 2113164 CPF: 
676055674XX, CONTRATO: 2238477 CPF: 145642984XX, CONTRATO: 2609532 CPF: 
108874334XX, CONTRATO: 0241825 CPF: 236582744XX, CONTRATO: 1209399 CPF: 
206094004XX, CONTRATO: 2601877 CPF: 146779674XX, CONTRATO: 2614576 CPF: 
050890494XX, CONTRATO: 2102995 CPF: 009694674XX, CONTRATO: 2608996 CPF: 
789048384XX, CONTRATO: 2187014 CPF: 703244934XX, CONTRATO: 2237621 CPF: 
103679994XX, CONTRATO: 2612352 CPF: 176467934XX, CONTRATO: 0222729 CPF: 
057955674XX, CONTRATO: 6101231 CPF: 039892794XX, CONTRATO: 2108494 CPF: 
110295334XX, CONTRATO: 2168350 CPF: 125689184XX, CONTRATO: 2611700 CPF: 
157659224XX, CONTRATO: 4103561 CPF: 238097104XX, CONTRATO: 2170406 CPF: 
102067974XX, CONTRATO: 2142757 CPF: 069325304XX

“A empresa JBME COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 
26.181.889/0001-44, torna público que requereu a SEMAM – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
de Conde-PB as Licenças Ambientais (LP, LI, LO), para sua atividade, situada na Rua Projetada, 
s/n, Lote 23, Quadra 05, Distrito Industrial, Conde, Paraíba.”. (Conforme Resolução CONAMA nº 
006 de 24/01/1986) 

RITA DE CÁSSIA GOMES DA SILVA, CPF 746.673.784-68, TORNA PÚBLICO QUE SOLICITOU 
DA SEMAPA – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO, A 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, 
BENEFICIADO COM SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES: TANQUE SÉPTICO E SUMI-
DOURO, SITUADO NA RUA RITA MARIA DE LIMA, 296 – LOTE 11 DA QUADRA C – LOTEAMENTO 
MONSENHOR PIRES – BAIRRO POÇO – CABEDELO.

RR IMOBILIARIA LTDA, CNPJ: 07.869.501/0001-58, torna público que requereu a SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Instalação para 
Construção de Galpão Comercial, situadono Loteamento João Paulo I, Quadra N, Lote 08, 
Renascer– Cabedelo/PB.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, RLI = LI N°1435/20 = PROC. 20-2585 = SISTEMA ADUTOR DA 
BORBOREMA = IT: 584.357.698,29 = ÁREA: 24.689,00M² = NE: 50 = L/ATV: VÁRIAS LOCA-
LIDADES, 4° TRECHO, ENTROCAMENTO DE CUITÉ ATÉ FREI MARTINHO-PB. Processo: 
2022-001464/TEC/LI-8417.

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 Cupissura - UF: PB. Processo: 2022-
001477/TEC/LAC-0215.

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 Caaporã - UF: PB. Processo: 2022-
001478/TEC/LAC-0216.

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 Caraúbas - UF: PB. Processo: 2022-
001479/TEC/LAC-0217.

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 José dos Cordeiros - UF: PB. Processo: 
2022-001481/TEC/LAC-0218.
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