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Óleo sobre tela é de 1954 
e integra o museu dedicado 

ao legado do artista, que 
deve ser inaugurado em 

julho, em João Pessoa, 
quando o artista paraibano 

faria 100 anos de idade. 
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‘Circo Garcia’: obra de Hermano 
José é restaurada e exposta em SP

Missão apoia 
implementação 
de plano de 
segurança hídrica

Prefeitura de JP 
oferece descontos 
em renegociação 
de dívidas 

Tema começou a ser dis-
cutido ontem, entre o Gover-
no do Estado e o Banco Mun-
dial, e vai até sexta-feira. 
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Perdão chega a 100% de 
juros e 90% da multa para 
cidadão ficar em dia com os 
tributos municipais. 
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n “Lembro-me ainda do livreiro, 
muito discreto, vendendo livros. 
Luiz e Bartolomeu, o querido Bartô, 
deram uma boa contribuição às 
letras paraibanas, difundindo e 
divulgando os escritores da terra”.

Neide Medeiros Santos 
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Premiada, educação estadual 
ganha reforço em tecnologia 

apoio ao professor

Através de edital, Governo entrega 10 mil ‘notebooks’ e dá nova chance a quem não se inscreveu. Página 13

NA PARAÍBA

A Covid em números
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Time de Campina Grande faz bonito no Novo 
Basquete Brasil e se destaca na Liga Nacional.

Página 22

Unifacisa vai disputar 
a Liga Sul-Americana

n “Já estamos no ciclo de aumento 
(da taxa Selic) desde 2021. (...). 
Do ponto de vista da educação 
financeira, continue com os seus 
princípios de viver em um degrau 
abaixo do seu poder aquisitivo”.

Flávio Uchôa
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Preço do diesel 
sobe e deve 
impactar no 
custo do frete

Rádio Tabajara 
divulga vencedor 
do Concurso 
Arte e Grafite

Com mais uma alta, des-
ta vez de 8,87%, valor do 
litro do combustível chega 
a R$ 7,39 em João Pessoa. 
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Pedro Mulinga foi o 
escolhido para pintar o 
muro da emissora, numa 
homenagem a Marinês. 
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Quase 268 mil 
eleitores tiveram 
título cancelado 
na Paraíba

Maioria dos 267.549 eleito-
res estão impedidos de vo-
tar por não terem revisado 
seus dados junto ao TRE. 
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Mês de Consciência no Trânsito

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

Em solenidade em uma escola 
de João Pessoa, o governador 
João Azevêdo fez, ontem, a entrega 
de alguns computadores pessoais 
a profesores da rede estadual



Estamos no auge da era digital. Um sem-número de atividades hu-
manas que vivenciamos no nosso dia a dia, das mais complexas às mais 
elementares, estão, não raro, diretamente relacionadas à utilização de 
computadores e da internet. Não seria exagero dizer que o ciberespaço 
se tornou um ambiente intrínseco à vida em sociedade.   

Na educação, os recursos digitais ocupam cada vez mais espaço como 
ferramentas essenciais para a produção de conteúdo e compartilhamen-
to de informação e conhecimento. 

Especialmente, no agravamento da crise epidemiológica, decorrente 
da pandemia de Covid-19, quando as aulas presenciais foram suspensas, 
esses recursos se mostraram fundamentais para que alunos e professo-
res pudessem dar sequência ao ano letivo, de modo que o processo de 
aprendizagem não sofresse solução de continuidade. E nesse particular, 
a Paraíba obteve avanços significativos, o que levou o estado a receber 
reconhecimento nacional: a plataforma ‘Paraíba Educa’ foi a vencedora 
da edição 2021 do Prêmio Excelência em Competitividade, na categoria 
Boas Práticas, promovido pelo Centro de Liderança Pública (CLP), de 
São Paulo. E há que se dizer, também, que o ensino remoto da Paraíba 
foi reconhecido como o melhor do Brasil pela Fundação Getúlio Var-
gas (FGV), que avaliou a oferta do ensino remoto durante a pandemia.

É fato que a gestão pública tem se empenhado para fortalecer o uso 
dos recursos digitais, ressaltando as múltiplas possibilidades de uso pe-
dagógico do computador e da Internet. 

Outra ação governamental que segue esse entendimento é o ‘Progra-
ma Paulo Freire - Conectando Saberes’, focado na valorização da prática 
docente, por meio da inclusão digital de educadores. Com um investi-
mento de cerca de R$ 50 milhões, a gestão estadual iniciou, esta sema-
na, a distribuição de 10 mil notebooks para professores da rede estadual 
de ensino. E na solenidade que marcou a entrega simbólica dos equipa-
mentos, ocorrida na Escola Professor Pedro Augusto Porto Caminha, 
no bairro de Jaguaribe, em João Pessoa, o governador João Azevêdo deu 
uma notícia alvissareira: anunciou a reabertura do edital para que mais 
professores possam ter acesso a esse programa inovador.  

O governador ressaltou, na solenidade, o porquê de a gestão estar 
fazendo investimentos vultuosos no segmento educacional: “Nós sa-
bemos que a educação é a mãe de todas as políticas”. Não precisava di-
zer mais nada.

Artigo

Inclusão digital
Editorial

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

A verdadeira liberdade 
Foi no Colégio Estadual André Mau-

rois, onde estudei o curso Clássico, equi-
valente ao segundo grau de hoje, que fui 
apresentado, oficialmente, à liberdade de 
expressão e de comportamento.  

Dirigida pela professora Henriette 
Amado, esposa do professor Gilson Ama-
do, mestra em pedagogia, na educação e 
formação dos jovens, a escola, localiza-
da no Leblon, no Rio de Janeiro, revolu-
cionou o ensino da época adotando um 
sistema com o lema Liberdade com Res-
ponsabilidade, onde os alunos, de uma 
geração rebelde e libertária, que quebrou 
tabus e experimentou muitas mudanças,  
influenciada pelos Beatles e o Festival de 
Woodstock,  tinham direito a reivindicar, 
protestar e se manifestar desde que não in-
vadissem o direito dos seus semelhantes. 

- Liberdade exige responsabilidade, ad-
vertia a professora Henriette em seus mui-
tos pronunciamentos para a estudantada. 

Naquele tempo, em 1968, o país vivia 
um dos seus momentos mais tortuosos, 
com a edição do Ato Institucional núme-
ro 5, que ceifou todas as garantias e liber-
dades individuais, cassou, prendeu e tor-
turou muitos dos que discordavam do 
governo, que manteve o Congresso amor-
daçado e o Poder Judiciário completamen-
te anulado ou cooptado pelas forças do-
minantes. 

Nesse clima de tensão e angústia, dona 
Henriette Amado caminhava, perseve-
rante, nas suas convicções de educadora. 
O colégio notabilizava-se pelo avanço de 
suas medidas, permitindo, por exemplo,  
que as alunas adotassem a minissaia, proi-
bida nos demais colégio da rede pública; 
garantia de funcionamento livre do Dire-
tório Acadêmico além de oferecer espaço 
para que os estudantes se reunissem, dis-
cutissem e aprovassem propostas para se-
rem adotadas pela instituição. 

Hoje fala-se muito em liberdade de ex-
pressão. Há mesmo quem defenda que as 
redes sociais sejam livres para que todos 

se pronunciem da forma que lhes aprou-
ver, sem regras nem limites. Entendem 
que o livre arbítrio é direito de todos, mes-
mo que isso implique em agredir, intimi-
dar, ameaçar, difamar, caluniar, mentir, 
amedrontar, desinformar e ludibriar a 
opinião pública. 

Jornalista há quase cinquenta anos, 
exalto a Liberdade de Imprensa como ins-
trumento imprescindível à democracia, 
praticado por quem exerce o jornalismo 
profissional, que checa as fontes, que bus-
ca a verdade e que se responsabiliza pelo 
que produz, sujeito às implicações penais 
quando infringe normas legais e éticas 
que disciplinam a profissão. 

Como diria Winston Churchill, o gran-
de comandante das tropas aliadas na Se-
gunda Guerra, “ninguém pretende que a 
democracia seja perfeita ou sem defeito. A 
democracia é a pior forma de governo, sal-
vo todas as demais formas que têm sido 
experimentadas de tempos em tempos”. 

Portanto, é preciso saber separar o joio 
do trigo e lutar para preservá-la, como o 
único instrumento de que dispomos para 
fazer prevalecer a Justiça social e a verda-
deira liberdade.  

Zorba atracou na Praia Formosa. Trou-
xe a família: Basinha (Alba), as filhas Ca-
tarina e Beatriz, a neta Cecília, os genros 
Marcelo e Rodrigo. Pai de moças bonitas 
é assim: tem genros. Lembro-me do que 
me disse o primo Zacarias, quando man-
guei dele porque uma de suas filhas esta-
va com o namorado na balaustrada: “Você 
um dia vai se casar e ter filhas; vai ver o 
Cão na sua porta”. Naquele tempo se usa-
va namorar nas balaustradas; passei por 
essa fase, foi ótimo.

Você deve conhecer Zorba, vulgo An-
tônio Augusto Fontes. Ele faz parte da co-
lônia nordestina em Santa Tereza, no Rio 
de Janeiro. Perpetuou o morro Dois Irmãos 
quando fez a contracapa do disco de Chico 
Buarque com a foto do morro. Zorba não 
fez o morro, fez a foto. É um dos maiores 
fotógrafos da América do Sul, como dizia 
Chacrinha. 

Zorba gosta de fotografar essas geogra-
fias. Fotografou o Raso da Catarina de cabo 
a rabo, em duas expedições que fez ao se-
miárido da Bahia. Só faltam dois milíme-
tros para o Raso ser um deserto, pois os 
desertos começam a 240 milímetros de plu-
viometria, e o Raso tem 242mm. O Semiá-
rido de Cabaceiras, no Cariri da Paraíba, 
também está a 242 mm. Por conta desses 
dois milímetros o Brasil não tem deserto. 
Graças aos santos da Caatinga.

Fiz parte da segunda expedição de Zor-
ba ao Raso da Catarina, onde passamos 
quatro noites e cinco dias na tribo dos ín-
dios Pankararés. Nosso guia era um de-
les, Antônio. Não se meta a entrar no raso 
sem um experiente guia local; você não sai-
rá com vida daquele coito de cangaceiros. 
Zorba foi fazer uma reportagem fotográfi-
ca para o Jornal Estadão, no centenário da 
Guerra de Canudos. Não atolei no Raso, 
mas em Formosa, defronte à casa de Zorba.

Terminei batendo o motor do jipe, per-
seguido que fui por um ônibus Scania, na 
descida de uma serra. Saí de giro para não 
ser batido por trás, o motor a diesel não 

aguentou. Eu enfartara no Raso, e mesmo 
assim vim dirigindo até o Quilombo de 
Palmares, onde o motor bateu. Termina-
mos a viagem de táxi. Era aniversário de 
Zorba, os pais dele estavam esperando-o 
para jantar. Ganhei um “stent”, aquela mo-
linha de aço que se coloca dentro do cora-
ção, como um piercing. Depois, ganhei mais 
três. São lindos.

Zorba fez o tombamento fotográfico do 
Raso, do Morro Dois Irmãos e da Praia For-
mosa, em Cabedelo. 

Todo ano Zorba ancora em Formosa, 
à beira-mar, na casa 620, herdade da sua 
mulher Alba Peregrino (Basinha), profes-
sora de flauta transversa. É de se ouvir Ba-
sinha tocando “Trenzinho caipira” e “Des-
cendo a serra”, ambas de Villa-Lobos. Eu 
ouvi, e foi no Raso, onde Alba deu um con-
certo para os duendes dos Pankararés, que 
eles chamam de “avozinhos”. São os espí-
ritos vigilantes e zeladores da Caatinga. 
O guia Antônio transgrediu uma regra e 
levou uma surra de urtiga. Acho que não 
levamos também porque éramos visitas.

Não vá ao raso sozinho; leve Zorba, o 
guia Antônio e eu. Já fiquei bom do enfarte.

Zorbada Catarina

Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com | Colaborador
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“Terminei batendo 
o motor do jipe, 
perseguido que fui por 
um ônibus Scania, na 
descida de uma serra
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“Liberdade exige 
responsabilidade, 
advertia a 
professora 
Henriette 
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A Agência Estadual de 
Vigilância Sanitária (Age-
visa) publicou a Resolução 
de Diretoria Colegiada nº 
004/2022 estabelecendo a 
obrigatoriedade da escri-
turação de medicamentos 
e insumos farmacêuticos 
nos livros de registro das 
farmácias e drogarias, em 
todo o território paraiba-
no, independentemente da 
suspensão dos prazos para 
transmissão (ao Sistema 
Nacional de Gerenciamen-
to de Produtos Controlados 
– SNGPC) dos arquivos re-
ferentes às movimentações 
dos estoques dos produtos 
controlados. A RDC foi pu-
blicada na página 3 da edi-
ção do Diário Oficial do Po-
der Executivo de 6 de maio 
de 2022, disponível em ht-
tps://auniao.pb.gov.br/ser-
vicos/doe/2022/maio/dia-
rio-oficial-06-05-2022.pdf.

A suspensão dos prazos, 
por tempo indeterminado, 
para envio dos arquivos so-
bre as movimentações dos 
estoques dos medicamen-
tos controlados foi decidi-
da pela Anvisa devido a 
problemas de instabilidade 
no SNGPC. Entretanto, se-
gundo Geraldo Moreira de 
Menezes (diretor-geral da 
Agevisa/PB), a iniciativa 
não dispensou os estabele-
cimentos farmacêuticos da 
obrigatoriedade de manter 
atualizada a escrituração 
dos referidos produtos nos 
livros de registro específi-
co, ou seja, nos programas 
internos dos mesmos.

Nos termos do art. 4ª da 
RDC 004/2022 (caput e pa-
rágrafos), durante o perío-
do da suspensão de envio 
dos arquivos ao SNGPC, 
as atividades de compra, 
transferência, devolução, 

manipulação, distribuição, 
prescrição, dispensação de 
medicamentos e insumos 
farmacêuticos sujeitos ao 
controle especial não so-
frerão prejuízos, podendo 
ocorrer normalmente, des-
de que seja realizada a es-
crituração, no prazo má-
ximo de sete dias, e que 
sejam observadas as nor-
mas vigentes relacionadas 
a cada caso. A inobservân-
cia à obrigatoriedade pre-
vista na RDC configurará 
infração sanitária.

Os documentos com-
probatórios utilizados para 
a realização da escritura-
ção devem ser arquivados e 
mantidos à disposição das 
autoridades fiscalizadoras, 
cabendo a responsabilida-
de pela escrituração e guar-
da dos mesmos ao farma-
cêutico tesponsável técnico, 
ou ao seu substituto.

n 

Os documentos 
comprobatórios 
utilizados para 
a realização da 
escrituração devem 
ser arquivados e 
mantidos à disposição 
das autoridades 
fiscalizadoras, cabendo 
a responsabilidade 
pela escrituração e 
guarda dos mesmos 
ao farmacêutico 
responsável técnico, ou 
ao seu substituto

Danos
O furto impacta 
na qualidade do 
fornecimento de 

energia para o 
cliente, interrompe a 
distribuição e queima 

equipamentos

268 mil títulos 
cancelados 

“melhor do que  
vocês pensam” 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

“se depender de mim, está 100%”, 
diz cícero sobre aliança com psb  

“ainda tem muito chão” 

o ‘daniel silveira’ da pb 

sentirá punição no bolso 

Tibério Limeira foi questionado sobre a forma-
ção da chapa majoritária: “As convenções tem 
prazo para acontecerem até 5 de agosto. Ainda 
tem muito chão pela frente. O governador está 
tratando disso com a máxima racionalidade e 
tranquilidade, até porque temos esse prazo. As 
conversas estão acontecendo, como já disse o 
governador. O processo vai se afunilar, mas nós 
temos tempo para essa definição”.  

Cabo Gilberto (PL), podemos assim dizer, é o 
Daniel Silveira da Paraíba. No Twitter, defen-
deu um “contragolpe” no Supremo Tribunal 
Federal. “O STF rompeu a democracia! O super 
poder da República está provocando o caos de 
forma proposital no Brasil. A história se repete, 
precisamos dar um contragolpe, assim como 
ocorreu em 1964. Não temos outra escolha! Não 
existe mais democracia e constituição, só existe 
o STF”, postou. 

E por falar em Daniel Silveira (PL), as 27 vezes 
em que ele descumpriu medidas cautelares im-
postas pelo STF, entre as quais se negar a usar 
tornozeleira eletrônica, já lhe custaram multa 
de R$ 405 mil, determinadas pelo ministro Ale-
xandre de Moraes. E o ministro decidiu apertar 
mais o cerco financeiro: fixará novas multas a 
cada registro de novo descumprimento e também 
elevará o percentual de bloqueio do seu salário 
na Câmara dos Deputados.  

Abordado por jornalis-
tas sobre a escolha do 
candidato a senador 
na chapa majoritá-
ria, o governador João 
Azevêdo afirmou que 
as conversas estão 
avançando. E ressal-
tou que esse processo 
será definido de for-
ma coletiva pela base 
aliada. “A gente tem 
que entender que isso 
é decisão de grupo. 
Não é decisão minha. 
O negócio está fechan-
do e está melhor do 
que vocês pensam”, 
argumentou.  

Os números são parciais 
e ainda poderão ser al-
terados, mas de acordo 
com o Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba, 
quase 268 mil títulos de 
eleitor foram cancelados 
no estado porque seus 
titulares não fizeram a 
regularização no perío-
do estabelecido – o pra-
zo foi encerrado no dia 4 
deste mês. Isso significa 
dizer que essas pessoas 
não estão aptas a votar 
nas eleições de outubro. 
Eleitores podem fazer 
consultas sobre sua si-
tuação no site do órgão.          

Prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena afirmou 
que a aliança do Progressistas com o PSB está 
consolidada, descartando a existência de empe-
cilhos para que essa composição seja efetivada. 
“Se depender de mim, está 100%”, enfatizou. Ele 
reafirmou que as conversas entre os partidos 
estão bem adiantadas e disse que há a possi-
bilidade de o anúncio dessa aliança ser feito 
ainda esta semana.      

tibério não descarta  
que o psb possa voltar  
a dialogar com ex-aliados 

Integrante da coordena-
ção da campanha à ree-
leição do governador João 
Azevêdo (PSB), Tibério Li-
meira (foto) afirmou, em en-
trevista a uma emissora de 

TV, que o núcleo central do 
governo não se nega-

rá a voltar a dialogar 
com agentes políti-
cos que deixaram 
a base governista, 
no futuro. “A polí-
tica é muito dinâ-

mica, nada impede que possamos voltar a conversar 
[com ex-membros da base]. Estamos abertos ao diá-
logo franco, republicano”. O secretário afirmou, con-
tudo, que “há forças políticas na Paraíba” que ultra-
passaram o limite do bom senso nas críticas feitas à 
gestão governamental, o que inviabilizaria uma re-
tomada de diálogo com esses agentes políticos por 
parte do PSB. “Atacaram o governador, não deixan-
do qualquer abertura para o diálogo. E também não 
há nenhuma intenção nossa nesse sentido”, afirmou, 
referindo-se ao ex-governador Ricardo Coutinho (PT). 
O que se depreende dessa declaração de Tibério Li-
meira, que foi eleito secretário-geral do PSB da Pa-
raíba, é que não há portas fechadas para outros no-
mes que deixaram a base. Ele não citou nomes, mas 
a leitura que se pode fazer de sua fala é que a vice-
governadora Lígia Feliciano (PDT) e o senador Vene-
ziano Vital (MDB) não são, a rigor, ‘persona non gra-
ta’ dentro do governo.          

Remédios e insumos deverão constar nos livros de registro de farmácias

Agevisa determina a 
escrituração na Paraíba

medicamentos controlados

Em apenas quatro meses 
(de janeiro a abril deste ano), 
a Energisa, em parceria com 
a Polícia Civil e o Instituto de 
Polícia Científica (IPC) da Pa-
raíba, recuperou mais de 9,81 
milhões de quilowatt-hora 
de energia e R$ 8,01 milhões, 
sendo 2,41 milhões em ICMS. 
O montante seria suficien-
te para abastecer 46 mil resi-
dências por um período de 30 
dias. Para se ter uma ideia, 19 
municípios paraibanos, jun-
tos, somam essa quantidade 
de unidades consumidoras.

Recuperados, esses valo-
res poderão ser investidos em 
obras de manutenção e am-
pliação da rede elétrica, por 
parte da Energisa, e em polí-
ticas públicas do Governo do 
Estado, por exemplo. “Quan-
do os furtos são combatidos e a 
energia é recuperada, nós con-
seguimos realizar melhorias 
importantes para toda a po-
pulação. Paralelamente, o Go-
verno também pode fortale-
cer suas iniciativas sociais em 
todo o estado. Por outro lado, 
a prática prejudica todos, es-
pecialmente aqueles que não 
furtam energia. Por isso, pre-
cisamos combater o furto e a 

população tem um papel fun-
damental nisso, denunciando 
esses crimes”, alerta o coorde-
nador de Serviços Comerciais 
da Energisa, Danillo Lélis.

O furto impacta na qualida-
de do fornecimento de energia 
para o cliente regular, poden-
do interromper a distribuição 
da energia ou até mesmo quei-
mar equipamentos. Outro fator 
de atenção é o risco à segurança 
da população: as ligações clan-
destinas ou irregulares, em sua 
maioria, são feitas por pessoas 
sem conhecimento técnico, que 
utilizam materiais inadequa-
dos e, muitas vezes, ocasionam 
em riscos de rompimento de 
cabos e/ou acidentes como cho-
que elétrico.

Até o final deste ano, a 
Energisa investirá cerca de 
R$ 50 milhões no combate às 
ligações clandestinas. As ini-
ciativas, realizadas em parce-
ria com o Governo do Estado, 
têm como foco, especialmen-
te, a melhoria da qualidade 
dos serviços na rede elétri-
ca. Entre as ações planejadas, 
destacam-se inspeções, regu-
larizações de medições (quan-
do detectado algum proble-
ma), instalação de caixas de 

medição blindadas e blinda-
gem de quadros de medição 
coletivos.

 Denúncias anônimas
Caso suspeite desse tipo 

de prática, o cliente pode de-
nunciar de forma anônima. A 
denúncia pode ser feita pelo 
Call Center 0800 083 0196 (li-
gação gratuita), em uma das 
agências de atendimento, na 
Gisa (opção 15 – “Denúncias 
de fraude”).

Condições diferenciadas
Danillo Lélis acrescen-

ta ainda que a empresa está 
aberta a negociações de dé-
bitos após a regularização da 
ligação de energia. “Estamos 
sensíveis a este momento e te-
mos feito todo o possível para 
que os clientes regularizem 
sua ligação de energia e colo-
quem em dia os seus débitos”, 
explicou.

Canais digitais
Para tanto, os clientes po-

dem optar por um dos canais 
digitais oferecidos pela Ener-
gisa. Para negociar pela Gisa 
- (083) 99135-5540, assisten-
te virtual disponível 24 ho-

ras por dia pelo WhatsApp, é 
digitar a opção “6 – Parcela-
mento”. Se preferir pelo site, 
basta acessar a Agência Vir-
tual em https://www.ener-
gisa.com.br/paginas/login.
aspx, realizar o cadastro e se-
lecionar a opção ‘Negociar Dí-
vida’. No APP Energisa On, 
basta clicar no ícone Parce-
lamento. Outra facilidade é 
o pagamento de faturas de 
energia por Pix, disponível 
para todos os clientes.

leia mais na página 19

Recuperado consumo equivalente a 19 cidades
combate ao furto de energia 

Fotos: Divulgação/Energisa

O montante furtado pelos vândalos seria suficiente para abastecer 46 mil residências por um período estimado de 30 dias
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Prefeitura de JP oferece descontos para 
renegociação de dívidas tributárias

Conselho interdita Setor de 
Urgência e Emergência Pediátrica
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Representantes do Governo do Estado e Banco Mundial debatem durante toda a semana implementação de plano

Missão discute segurança hídrica
ações e obras na paraíba

oportunidade

HospitaL em Cajazeiras

A implementação do Pla-
no de Segurança Hídrica da 
Paraíba (PSHPB) está sen-
do discutida em mais uma 
missão do Banco Mundial 
na Paraíba. A reunião, ini-
ciada ontem, vai até a próxi-
ma sexta-feira (13). A abertu-
ra presencial, que ocorreu na 
sede da Cagepa, em João Pes-
soa, foi presidida pelo secre-
tário de Estado da Infraestru-
tura, dos Recursos Hídricos 
e do Meio Ambiente, Deus-
dete Queiroga, e contou com 
a presença do presidente da 
Companhia de Agua e Esgo-
to da Paraíba (Cagepa), Mar-
cos Vinícius; do presidente 
da Aesa Porfírio Loureiro e 
do gerente do Projeto no BM 
Alfonso Alvestegui, entre ou-
tros técnicos.

O secretário Deusdete 
Queiroga saudou as equipes 
da Seirhma e do BM e desta-
cou a importância das obras 
e ações executadas pelo Go-
verno da Paraíba por meio 
do PSH. “Tenho certeza que 
essa missão vem mais uma 
vez acrescentar conhecimen-
to e capacitar ainda mais os 
técnicos da Seirhma, que es-
tão desenvolvendo tão bem 
as demandas do projeto, que 
trata da segurança de barra-
gens e tratamento de esgoto 
em João Pessoa e das obras 
do sistema adutor Transpa-
raíba, com a construção dos 
ramais Cariri e Curimataú”, 
disse Deusdete.

O gerente do Projeto no 
BM, Alfonso Alvestegui, sa-
lientou que o Banco Mun-
dial está cada vez mais cien-
te da importância do PSHPB 
e o resultado será a melho-
ria na prestação de serviços, 
ajudando a levar mais água 

Até o próximo dia 8 de ju-
nho, o cidadão com dívida tri-
butária junto à Prefeitura de 
João Pessoa poderá se regula-
rizar com descontos que che-
gam a 100% nos juros e 90% 
em multas. Os detalhes so-
bre a Medida Provisória n° 22, 
que institui os incentivos tem-
porários para a regularização 
de débitos, serão apresentados 
pelo prefeito Cícero Lucena, 
hoje, às 8h30, no auditório do 
Centro Administrativo Mu-
nicipal (CAM), em Água Fria.

De acordo com o texto da 
MP, o Refis se aplica aos tri-
butos, multas e demais recei-
tas públicas devidas ao mu-

nicípio, estando elas inscritas 
em dívida ativa ou em qual-
quer fase de cobrança admi-
nistrativa ou judicial. Entre 
os tributos passíveis de ne-
gociação estão as dívidas de 
IPTU, ITBI, ISS, TCR, multas 
de construção, da Secretaria 
de Meio Ambiente (Semam) 
e do Procon-JP.

As infrações de trânsito, 
indenizações devidas ao mu-
nicípio e multas de natureza 
contratual não poderão ser 
negociadas no Refis. Além 
disso, os valores devidos re-
ferentes ao exercício atual de 
2022 de IPTU, TCR e ISS tam-
bém não poderão ser renego-

ciados, assim como os valo-
res do custeio da iluminação 
pública.

“O que visualizamos na 
concessão deste desconto é 
atender o contribuinte em vis-
ta do que ele passou durante a 
pandemia. O país parou, o co-
mércio, a indústria, tudo pa-
rou, e a crise fez com que mui-
tos não pagassem os tributos 
que deviam. Então, atenden-
do a este clamor, estamos 
concedendo estes descontos 
e dando a oportunidade ao 
contribuinte de renegociar es-
tas dívidas”, explicou o secre-
tário da Receita Municipal, 
Sebastião Feitosa.

O Hospital Universitário 
Júlio Bandeira (HUJB), em Ca-
jazeiras e vinculado à Univer-
sidade Federal de Campina 
Grande (UFCG), foi fiscaliza-
do pelo Conselho Regional de 
Medicina do Estado da Paraí-
ba (CRM-PB) e o setor de Ur-
gência e Emergência Pediá-
trica foi interditado por falta 
de demanda de médicos e por 
não oferecer assistência médi-

ca continuada, de acordo com 
o diretor de fiscalização, Bru-
no Leandro de Souza. 

A justificativa leva em 
consideração que um setor de 
emergência deve funcionar 
todos os dias da semana, du-
rante as 24 horas, sem inter-
rupção. Contudo, em alguns 
momentos foram verificadas 
a ausência de pediatras no 
setor do HUJB. “Então, a as-
sistência estava prejudicada. 

Não houve outra alterna-
tiva que não fosse a interdi-

ção ética do trabalho médico 
para garantir uma discus-
são da rede de pediatria da 
cidade e região, além de con-
tratação emergencial de pro-
fissionais que possam fa-
zer o atendimento de forma 
eficiente e eficaz”, explicou 
Leandro. 

A reportagem entrou em 
contato com o HUJB e, lá, a 
Comunicação respondeu que 
haveria um pronunciamen-
to, mas até o fechamento des-
ta edição, não houve retorno.

A semana começa com 
mais um mutirão de ci-
rurgias de catarata ofere-
cido pelo Programa Ope-
ra Paraíba. Até a próxima 
quinta-feira (12), o Hospi-
tal Estevam Marinho, em 
Coremas, vai promover 400 
procedimentos, sendo em 
média 100 por dia. Os pa-
cientes contemplados pas-
saram antes por consultas 
de triagem com a equipe 
especializada para a veri-
ficação da condição da vi-
são e verificação dos exa-
mes pré-operatórios. 

Na sexta-feira (13), o 
mutirão segue para a ci-

dade de Taperoá, no Cari-
ri do estado. No Hospital 
Geral da cidade vão ser be-
neficiadas 300 pessoas com 
os procedimentos oftalmo-
lógicos.

 Segundo a Organiza-
ção Mundial de Saúde, há 
45 milhões de cegos no 
mundo, dos quais 40% são 
devido à catarata. Por ou-
tro lado, a catarata é a maior 
causa de cegueira tratável.

 Os interessados em par-
ticipar do programa pre-
cisam já ter indicação ci-
rúrgica e fazer o cadastro 
através das Secretarias de 
Saúde de seus municípios. 

Esse ano no estado já foram 
realizadas mais de 1.300 
cirurgias de catarata por 
meio do Programa Opera 
Paraíba. 

“O programa tem avan-
çado e devolvido digni-
dade aos paraibanos por 
meio dos serviços de saúde 
prestados com qualidade 
e eficiência. Só essa sema-
na mais 700 pessoas estão 
tendo a oportunidade de 
voltar a enxergar e realizar 
atividades que já não con-
seguiam pela falta da vi-
são,” ressalta o secretário 
executivo de Saúde, Jhony 
Bezerra.

Coremas e Taperoá recebem mutirão 
de cirurgias de catarata pelo Opera PB

em benefíCio da popuLação

para a região. Ele agradeceu 
à equipe da Seirhma por todo 
o esforço, na preparação dos 
editais e no cumprimento 
das salvaguardas ambien-
tais. “Estamos no momento 
certo para olhar até onde que-
remos chegar, o que podemos 
fazer para chegar adiante. 
Somos cientes do progresso 
que temos tido e do apoio de 
toda a equipe”, reconheceu 
Alfonso.

O presidente da Cagepa, 
Marcus Vinicius, agradeceu 
a presença e ressaltou a im-
portância da missão, sobre-
tudo no formato presencial, 
pela interação. Marcos falou 
da construção do processo, 
da receptividade da equipe 
para troca de experiência e 
dos avanços que o PSH vem 
obtendo com o empenho das 
equipes, do Estado e do BM, o 

que está sendo extremamen-
te satisfatório.

O presidente da Aesa, Por-
fírio Loureiro, deu boas vin-
das à equipe do BM, agra-
deceu a parceria e fez um 
relato da parte do trabalho 
que compete ao órgão, para 
o desenvolvimento do PSH, 
que, segundo ele, está bem 
encaminhado, para atender 
as demandas de recursos hí-
dricos no Estado.

A missão, realizada no 
formato híbrido, conta com 
a participação de 40 pessoas, 
sendo 34 representantes de 
órgãos estaduais: Seirhma, 
Cagepa, Agência Executiva 
de Gestão das Águas do Es-
tado da Paraíba (Aesa), Pro-
curadoria Geral do Estado 
(PGE) e Controladoria Geral 
do Estado (CGE) e 14 técnicos 
do Banco Mundial. 

A secretária executiva de 
Estado da Infraestrutura e 
dos Recursos Hídricos, Vir-
giane Melo, que coordena o 
PSH, fez uma apresentação 
do panorama geral e pro-
gresso do projeto, conforme 
o plano operacional, incluin-
do objetivos e quadro de in-
dicadores; progresso nos de-
sembolsos e atividades em 
implementação com recur-
sos de contrapartida, princi-
pais desafios e dificuldades.

Também foi discutida a 
gestão do projeto e projeção 
de desembolsos; Monitora-
mento e avaliação (incluindo 
relatórios de progresso), ne-
cessidades de treinamentos 
(licitações, gestão financeira, 
socioambiental); processos 
de contratação concluídos/li-
citações em andamento; prin-
cipais gargalos e plano de 

ação para execução, além do 
andamento das ações de se-
gurança de barragens (Pai-
nel de Segurança, estudos, 
planos de segurança, resulta-
dos das inspeções e vistorias); 
e dos estudos de pré-viabili-
dade de novas barragens.

A programação prosse-
gue hoje e amanhã, com vi-
sitas de campo dos técnicos 
do Estado e do BM às usinas 
I e II, emissário e estação de 
tratamento de esgoto (ETE) 
da Grande João Pessoa e vi-
sita a área onde será cons-
truído o Controle e Coman-
do de Operações (CCO), em 
Marés, e as obras do Ramal 
Curimataú e Ramal Cariri; 
e a estação de tratamento de 
água (ETA); canteiro de obras 
do Ramal Curimataú; salva-
guardas ambientais e sociais 
e visita à área da ETA do Ra-

mal Cariri e Açude Poções.
Ainda amanhã será dis-

cutido o gerenciamento fi-
nanceiro do projeto de desen-
volvimento institucional. Na 
quinta-feira (12), as equipes 
discutem os aspectos de lici-
tações, programa de contro-
le e redução de perdas d’água, 
saneamento da Região Me-
tropolitana de João Pessoa. 
Na sexta-feira (13), a missão 
trata da pauta da infraestru-
tura hídrica – adutoras; pro-
gresso nos estudos de reorga-
nização institucional, estudo 
tarifário, programa institu-
cional de controle de perdas 
da Cagepa e encerra com a 
revisão da ajuda Memória 
da Missão e Encerramento 
da Missão.

O contrato de emprésti-
mo para execução do PSH foi 
assinado no dia 2 de dezem-
bro de 2020, pelo governador 
João Azevêdo e a instituição 
financeira no valor de aproxi-
madamente US$ 127 milhões. 
Como contrapartida, a ges-
tão estadual também inves-
tirá, com recursos próprios, 
o montante de US$ 80,2 mi-
lhões nesse projeto.

A ação vai beneficiar toda 
a população da Paraíba, es-
pecialmente as regiões do 
Cariri e Curimataú, que irão 
receber água de qualidade 
por meio do Sistema Adutor 
Transparaíba. Além disso, 
os investimentos irão permi-
tir a reestruturação da Com-
panhia de Água e Esgotos da 
Paraíba (Cagepa) e da Agên-
cia Executiva de Gestão das 
Águas (Aesa), bem como o 
reordenamento do esgoto de 
João Pessoa, ampliando a ca-
pacidade de tratamento da 
Cagepa na capital.

A abertura presencial do evento ocorreu na sede da Cagepa, em João Pessoa, e foi presidida pelo secretário Deusdete Queiroga

Foto: Secom-PB

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

Foto: Secom-PB

Os interessados em participar do programa precisam já ter indicação cirúrgica e fazer o cadastro



A cada dia aumenta o 
número de vendedores am-
bulantes no Centro de João 
Pessoa, mais precisamente 
no entorno do Parque Solon 
de Lucena. “Até o mês de fe-
vereiro, aproximadamente 
350 camelôs estavam ocu-
pando as calçadas para ven-
der seus produtos, mas até 
esse início do mês de maio o 
número de ambulantes nas 
ruas do Centro passou para 
cerca de 480. Um aumento 
de 37%”. A informação é da 
presidente da Associação 
dos Ambulantes e Traba-
lhadores da Paraíba, Már-
cia Medeiros. “Hoje, a gen-
te vê muita gente na rua que 
nunca foi camelô, mas pre-
cisa ganhar algum dinheiro 
para conseguir fazer uma 
refeição”, revelou.

Para Medeiros, o nú-
mero de vendedores am-
bulantes vem aumentan-
do diariamente por causa 
dos altos preços dos alimen-
tos. “A carestia está levando 
todo mundo ao desespero. 
Até quem tem outra ativida-
de está tentando conseguir 
um bico para poder fazer a 
feira. Até as pessoas que an-
tes conseguiam sobreviver 
do Bolsa Família (atualmen-
te Auxílio Brasil), não con-
seguem mais apenas com o 
benefício”, desabafou a pre-
sidente da associação, com-
plementando que o número 
de pessoas vendendo pro-
dutos nas mãos, ou seja, sem 
bancas ou barracas, tam-
bém cresceu.

Os pedestres que transi-
tavam ontem nas calçadas, 
dividindo o espaço com os 
vendedores ambulantes, 
culparam a prefeitura pela 
desorganização. A apo-
sentada Alcina Maria dis-
se que mesmo com as cal-
çadas do Centro tomadas 
por barracas de vendedo-
res ambulantes, as pessoas 
ainda conseguem cami-
nhar, mas há trechos em 
que a caminhada fica qua-
se impossível, com os tran-
seuntes tendo que pedir 
licença para poder cami-
nhar. 

“O que falta mesmo é 

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 10 de maio de 2022     5Paraíba EDIÇÃO: Clóvis Roberto
EDITORAÇÃO: Ulisses Demétrio

Associação diz que em fevereiro eram 350 comerciantes no local; agora  já são cerca de 480, um crescimento de 37%

Aumenta o número de ambulantes
no entorno da lagoa

O período de inscrição para 
prestar o Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) 2022 começa 
hoje, tanto para a versão impres-
sa quanto para a digital. De acor-
do com o cronograma publicado 
pelo Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), os interes-
sados devem se cadastrar através 
da página do participante até o 
dia 21 de maio. No momento da 
inscrição, o participante preci-
sa informar o número do CPF 
e a data de nascimento. Os par-
ticipantes isentos nesta edição, 
incluindo os ausentes no Enem 
2021 que tiveram a justificativa 

de ausência aprovada, também 
devem efetuar a inscrição. 

As provas serão aplicadas nos 
dias 13 e 20 de novembro, sem 
diferenciação entre a versão im-
pressa e digital, que também é 
aplicada em um local designado 
de prova, com redação manuscri-
ta, não podendo ser realizada na 
casa do participante. O valor da 
inscrição é de R$ 85, e o período 
para efetuar o pagamento vai até 
o dia 27 de maio. A taxa precisa 
ser paga para confirmar a inscri-
ção, exceto para os participantes 
que adquiriram isenção. 

Além do boleto gerado na pá-
gina do participante, que é a for-
ma tradicional de quitação da 
taxa de inscrição,  os interessa-
dos em participar do Enem 2022 
poderão efetuar o pagamento 

n
Estudantes 
têm até o 
dia 21 de 
maio para 
fazer as 
inscrições. 
A taxa custa 
R$ 85 e o 
pagamento 
pode ser 
feito até 27 
deste mês

Período de inscrição para o Enem 2022 começa hoje
educação

a Prefeitura de João Pes-
soa tomar uma atitude e fa-
zer a padronização dessas 
bancas e barracas, para que 
todos possam caminhar e 
trabalhar em harmonia”, 
refletiu Alcina Maria.

Já a funcionária públi-
ca Pollyana Dornelas de-
clarou que os camelôs, do 
jeito que estão nas calça-
das de forma desordenada, 
atrapalham muito os pe-
destres. “Porém, reconhe-
ço que eles são pais e mães 
de família que precisam 
trabalhar. Cabe à prefeitu-
ra padronizar e fazer o or-
denamento das barracas”, 
afirmou ela, ressaltando 
que a prefeitura só deveria 
permitir que eles vendes-
sem os produtos em calça-
das largas.

Gerentes de lojas do Cen-
tro da capital afirmam que 
não são contra os vendedo-
res ambulantes armarem 
suas barracas nas calçadas 
para venderem seus produ-
tos. Wilson Figueiredo, ge-
rente de uma das lojas da 
Rua Santo Elias, disse reco-
nhecer que a população está 
bastante prejudicada com a 
alta dos preços e afirmou 
que todos precisam “se vi-
rar” para sobreviver.

O também gerente de 
loja Douglas Monteiro 
disse que os camelôs nas 
calçadas não prejudicam 
em nada a venda das lo-
jas. “Pelo contrário, muitos 
dos consumidores que fre-
quentam o Centro para fa-
zer compras procuram pri-
meiro os camelôs e, quando 
não encontram o que pro-
curam, acabam consumin-
do nas lojas. Os camelôs 
acabam atraindo o consu-
midor para as lojas”, obser-
vou Douglas.

José Alves  
zavieira2@gmail.com

“Se vira”
Camelôs que vendem 

produtos nas mãos, 
ou seja, sem banca 

ou carrinho, também 
cresceu na capital

Sedurb
A Secretaria de Desen-

volvimento Urbano (Se-
durb) esclareceu que mo-
nitora o quantitativo de 
comerciantes informais no 
Centro da cidade de manei-
ra quinzenal. Por meio des-
se levantamento, a pasta di-
vidiu a área de comércio em 
três quadrantes, fiscalizan-
do o ordenamento do espa-
ço público.

O secretário Fábio Car-

neiro lembrou que, quan-
do a gestão atual assumiu, 
o cenário da época era de 
proibição por decretos de 
comércio no Centro da cida-
de, o que fez com que esses 
trabalhadores passassem 
por uma situação difícil, 
já que muitos sobrevivem 
exclusivamente dessa ati-
vidade. À medida que os 
decretos foram sendo fle-
xibilizados, a realidade se 
transformou, e não só aque-

les que já ocupavam, mas 
novos trabalhadores afe-
tados pelo desemprego, 
encontraram no comércio 
informal um meio de so-
breviver.

No entanto, o monito-
ramento da Sedurb aponta 
que desde o mês de janei-
ro esse quantitativo per-
manece o mesmo. Recente-
mente, a equipe técnica da 
pasta iniciou estudos que 
já trazem projetos finali-

zados para implantação, 
onde visa temporariamen-
te o ordenamento da cate-
goria conforme o estabele-
cido no Código de Postura 
do município. “A meta é 
que, em breve, a gente con-
siga trazer de volta o pleno 
acesso do pedestre às cal-
çadas e garantir uma me-
lhor acessibilidade a quem 
precisa frequentar essas 
áreas”, concluiu o secretá-
rio Fábio Carneiro.

n 

Pedestres 
reclamam 
que ocupação 
das calçadas 
no Centro da 
capital está 
desordenada 
e atrapalha a 
passagem das 
pessoas

Sedurb informou que monitora a presença de ambulantes quinzenalmente e afirma que número se mantém estável 

Provas 
A aplicação das 
provas ocorrerá 

nos dias 13 e 20 de 
novembro deste ano

via PIX e cartão de crédito. Essa é 
uma novidade que foi anunciada 
pelo ministro da Educação, Vic-
tor Godoy, e pelo presidente do 
Inep, Danilo Dupas, na quinta-
feira passada, através dos canais 
de comunicação do Ministério da 
Educação (MEC) e da Autarquia.

Aqueles que precisarem de 
atendimento especializado de-
vem fazer a solicitação no mo-

mento da inscrição e anexar a 
documentação que comprove 
a necessidade do atendimento. 
Esta seria composta por docu-
mento que confirme a precisão 
de acessibilidade, diagnóstico 
emitido por profissional de saú-
de e assinatura e identificação do 
profissional, com o registro do 
órgão competente.

De acordo com texto da As-
sessoria de Comunicação do 
Inep, divulgado no site do MEC, 
“o participante que se identifica 
e quer ser reconhecido social-
mente pela sua identidade de 
gênero e que já tem o respecti-
vo nome cadastrado na Recei-
ta Federal será identificado pelo 
nome social no momento da ins-
crição. Contudo, será necessário 
confirmá-lo na Página do Parti-

cipante, entre os dias 23 e 28 de 
junho”. Para quem não tem o 
nome social cadastrado na Re-
ceita Federal, será preciso so-
licitar a identificação através 
da página do participante, no 
mesmo período de junho, após 
a inscrição.

Pela primeira vez, os locais de 
prova aceitarão documentos de 
identificação digitais, como e-Tí-
tulo, Carteira Nacional de Habi-
litação (CNH) e RG Digitais. No 
entanto, esses documentos pre-
cisarão ser apresentados ao fiscal 
através dos aplicativos oficiais, e 
prints de tela não serão válidos. 
Após a confirmação da identi-
dade do participante e a entra-
da na sala de aplicação do exa-
me, o uso do celular continuará 
proibido durante o Enem.

Foto: Roberto Guedes

Nalim Tavares  
Especial para A União
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“Doação de Leite Humano – 
Gotas de Amor para um Mundo 
Melhor”. Com este slogan, a Secre-
taria de Estado da Saúde (SES), por 
meio da Coordenação de Saúde da 
Criança e Aleitamento Materno e 
do Banco de Leite Anita Cabral, 
está realizando, durante o mês de 
maio, uma programação para in-
centivo à doação de leite materno, 
que terá como foco principal a am-
pliação da Rede de Bancos de Lei-
te Humano.

Durante a programação, serão 
abertos mais três postos de coleta.  
No próximo dia 19, será aberto o 
de Catolé do Rocha; em Monteiro, 
será no dia 20 e em Piancó, no dia 
27. Com isso, a rede passa a funcio-
nar com 21 postos de coleta de leite 
humano e seis bancos de leite hu-
mano, em todo o estado. Os postos 
são responsáveis por ações de pro-
moção, proteção e apoio ao aleita-
mento materno e captação de doa-
doras para coleta de leite materno 
a ser distribuído pelos bancos de 
leite humano para as unidades de 
leitos neonatais.

A secretária de Estado da Saú-
de, Renata Nóbrega, lembra que a 
abertura dos postos faz parte do 
compromisso do atual governo de 
ampliar a Rede de Bancos de Leite 
Humano. “A abertura de mais três 
postos de coleta tem como objeti-
vo o aumento de doadoras e, con-
sequentemente, a disponibilidade 
de mais leite humano para salvar 
a vida de bebês internos em leitos 
de unidades neonatais”, afirmou.  

A diretora-geral do Banco de 

n
Serão 
abertos, nos 
próximos 
dias, postos 
de coleta 
em Catolé 
do Rocha, 
Monteiro 
e Piancó, 
passando 
o estado 
a contar 
com 21 
unidades

SES implanta mais três postos de coleta de leite humano
rede estadual

Leite Anita Cabral, Thaíse Ribeiro, 
destacou a descentralização do ser-
viço. “Levando em conta a necessi-
dade de uma coleta maior, ganhar 
mais estas três unidades, significa 
mais leite coletado; mais especia-
listas nestes serviços e, também, 
a descentralização, já que favore-
cerão mais mulheres de outras re-
giões”, pontuou 

O Posto de Catolé do Rocha 
funcionará no Hospital Regional 
Dr. Américo Maia de Vasconcelos, 
da 8ª Gerência Regional de Saúde 
(GRS), abrangendo 10 municípios, 
com 118 mil habitantes, realizando 
uma média mensal de 120 partos.

O Posto de Coleta de Monteiro 
será no Hospital Regional Santa Fi-
lomena, da 5ª GRS, que abrange 16 
municípios, com 100 mil habitan-
tes, com média mensal de 120 par-
tos. O Posto de Piancó funciona-
rá no Hospital Regional Venceslau 
Lopes, da 7ª GRS, que integra 18 
municípios, com 140 mil habitan-
tes e média mensal de 50 partos.

Programação 
A programação para incentivo 

à doação de leite materno come-
çou no dia 29 de abril e vai até 31 
de maio, com capacitações; apre-
sentações da rede no Fórum de 
Cooperação Técnica Internacional 
da Rede Global de Bancos de Leite 
Humano, entre outras ações. Hoje, 
terá evento virtual, às 19 horas, so-
bre colostroterapia para profissio-
nais das  maternidades, hospitais, 
Rede de Bancos de Leite do Estado 
e estudantes. 

 O Hospital da Polícia Mi-
litar General Edson Ramalho 
(HPMGER), por meio da gerên-
cia do Posto de Coleta de Leite 
Humano (PCLH), está promo-
vendo uma campanha para ar-
recadação de frascos de vidro 
com tampa plástica rosqueá-
vel. Os recipientes são funda-
mentais para o funcionamento 
do serviço e utilizados para a 
coleta e armazenamento do lei-
te humano. 

A gerente do PCLH, capi-
tã Cícera Reichert, explicou a 
necessidade dos frascos. "Sem 
os frascos de vidro podemos 
chegar ao dia em que o serviço 
será suspenso por falta de reci-
pientes para coletar, pasteurizar 
esse leite que é tão precioso para 
os bebês. Por isso estamos sem-
pre pedindo doações”. Ela cita 
exemplos de recipientes úteis. 
“Frascos de vidro com tampa 
plástica, de café solúvel e maio-
nese, que muitas pessoas jogam 
no lixo, são essenciais para o 
funcionamento do nosso pos-
to de coleta”.

Após chegar à unidade, os 
recipientes passam por um rigo-
roso protocolo de higienização 
que envolve três pré-lavagens 
que antecedem a esterilização. 
Todo esse procedimento garan-
te a segurança necessária para 
que o leite humano possa ser 
coletado, armazenado e con-

Campanha para arrecadar potes de vidro

sumido pelos recém-nascidos 
que precisam desse auxílio nu-
tricional durante o tratamento 
em unidades neonatais.

As doações podem ser en-
tregues pessoalmente no Posto 

de Coleta de Leite Humano do 
Hospital Edson Ramalho, em 
João Pessoa. A unidade também 
pode ser acionada através do te-
lefone (83) 3211-7176, para agen-
damento da coleta dos frascos.

Frascos de vidro são fundamentais para armazenar o leite humano

Foto: HPMGER/Divulgação

O prefeito de Campina 
Grande, Bruno Cunha Lima, 
deu um prazo de 48 horas para 
que as empresas de transportes 
coletivos da cidade, responsá-
veis por terem suspendido as 
linhas de ônibus dos distri-
tos, normalizem o serviço aos 
usuários. Ele informou que, 
caso isso não ocorra, poderá 
fazer uma intervenção muni-
cipal, com a prefeitura assu-
mindo essas linhas, além de 
abrir uma nova licitação para 
selecionar outras empresas que 
possam prestar o serviço.

Conforme explicou durante 
coletiva na sede da Superinten-
dência de Trânsito e Transpor-
te Público (STTP), a suspensão 
das linhas 903-B, 910, 902 e 955 
que ligam a cidade aos distritos 
e comunidades de Galante, São 
José da Mata, Jenipapo e Salga-
dinho/Estreito, está prejudican-
do cerca de 10% da população 
total do município. “Não existe 
nenhuma explicação que justi-
fique que as empresas abando-

Prefeito estabeleceu um prazo de 48 horas para que as empresas de ônibus retomem as quatro rotas suspensas

PMCG ameaça intervir no transporte
linhas para os distritos

tantes aumentos dos preços 
dos combustíveis, além do re-
torno das aulas presenciais das 
universidades e escolas com 
o fim da pandemia, têm feito 
com que um número maior de 
pessoas volte a andar de ôni-
bus. ”Esses fatores têm feito 
com que o sistema de trans-
porte coletivo seja superavitá-
rio”, frisou, acrescentando que 
as empresas querem cobrar um 
subsídio de 55 centavos para 
cada passageiro transportado. 
Esse valor seria pago pela Pre-
feitura. “Mas isso é inviável e 
ilegal”, completou o prefeito.

Na última sexta-feira, a 2ª 
Vara da Fazenda Pública de 
Campina Grande determinou 
que as empresas voltassem a 
oferecer o serviço de transpor-
te nos distritos, sob pena de 
multa diária de R$ 20 mil, e 
responder a processo criminal. 
Mesmo com a decisão, os usuá-
rios continuam sem ter o servi-
ço àquelas localidades.

O Sindicato das Empresas 
de Transportes de Passageiros 
de Campina Grande (Sitrans) 
informou que no momento não 
irá se posicionar.

A Comissão de Constitui-
ção, Justiça e redação da As-
sembleia Legislativa aprovou, 
por unanimidade, a Medida 
Provisória 307/2022, de auto-
ria do Governo do Estado, au-
torizando o Poder Executivo a 
arcar com 50% do valor da se-
gunda passagem no Sistema de 
Integração de Passageiros na 
Região Metropolitana de João 
Pessoa. Hoje o desconto pro-
porcionado ao usuário pelo go-
verno é de 25%. Os outro 25% 
ficam a cargo das empresas de 
transportes coletivos. 

Com esse “respiro” propor-

cionado às empresas, que fica-
rão isentas do subsídio de 25%, 
a intenção do governo estadual 
é evitar reajuste na tarifa de-
vido à alta de preço dos com-
bustíveis. “Para o transporte 
público de passageiros, essa 
elevação de preços impacta na 
composição do preço da tarifa, 
demandando a necessidade de 
reajustá-la. Ocorre que aumen-
tar o preço da tarifa, neste mo-
mento, não é adequado, pois os 
usuários serão os grandes pre-
judicados, já tão afetados com a 
perda do poder aquisitivo de-
corrente do processo inflacio-

nário dos últimos meses”, de-
talha o governador, no texto da 
propositura.

A reunião da CCJ foi rea-
lizada na manhã de ontem. A 
MP dá nova redação ao Art. 2º 
da Lei nº 12.239/2022 no qual fi-
cava estabelecido que, exclusi-
vamente na segunda viagem, 
o desconto proporcionado ao 
usuário pelo Governo do Esta-
do seria de 25%.

A Medida Provisória pre-
tende aumentar a participação 
do governo no desconto que é 
ofertado aos passageiros usuá-
rios de integração. 

Aprovada MP do valor da tarifa

Giovannia Brito 
gibritosilva@hotmail.com

A Prefeitura de Campina 
Grande, por meio da Gerência 
de Transportes da STTP, comu-
nica aos beneficiários da gra-
tuidade nos transportes coleti-
vos urbanos, da categoria PCD 
(Pessoas com Deficiência) que, 
começou a receber ontem a do-
cumentação exigida para o ca-

dastramento e recadastramen-
to do ano 2022.

A ação também beneficia 
as pessoas de zero a 16 anos, 
que terão direito ao acompa-
nhante subsidiado pela Prefei-
tura. Para as pessoas com ida-
de a partir dos 17 anos, o laudo 
médico definirá se o PCD terá 

direito ou não à gratuidade do 
acompanhante.

As atuais carteiras de passe 
livre tiveram seu prazo de vali-
dade estendido até 31/10/2022. 
Os interessados devem se diri-
gir ao setor de gratuidade da 
STTP, das 8h às 17h, de segun-
da à quinta-feira.

Cadastramento para gratuidade

Linhas suspensas atendiam as populações dos distritos e localidades de Galante, São José da Mata, Jenipapo e Salgadinho/Estreito; Justiça havia determinado a retomada dos serviços pelas empresas

Linhas
Empresas 

suspenderam a 
circulação de ônibus 

das linhas 903-B, 
910, 902 e 955

nem as pessoas dessas comuni-
dades. Elas acabam ficando sem 
o direito de ir e vir nessa situa-
ção”, disse Bruno.

O prefeito criticou a qua-
lidade dos ônibus, a falta de 
circulação no período notur-
no, fins de semana e feriados, 
afirmando que as empresas es-
tão deixando de cumprir com 
o compromisso assumido em 
2014, quando ocorreu a assina-
tura do contrato. "Os serviços 
que essas empresas prestam 
não é delas, mas da cidade de 
Campina Grande, concedidos 
depois que elas apresentaram 
uma proposta, venceram a li-
citação e passaram a ter víncu-
lo com o município", explicou.

Segundo o prefeito, os cons-

Foto: STTP/Codecom-CG
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Paraíba

A Agência Estadual de Vigilân-
cia Sanitária promoveu reunião com 
a Gerência de Vigilância Sanitária 
de João Pessoa para discutir o pa-
pel dos municípios dentro do Plano 
Integrado para a Gestão Sanitária 
da Segurança do Paciente em Servi-
ços de Saúde 2021-2025. O documen-
to foi elaborado pela Anvisa com o 
objetivo de integrar as ações do Sis-
tema Nacional de Vigilância Sani-
tária (SNVS) para promover a qua-
lidade assistencial e a segurança do 
paciente visando a gestão de riscos 
e a melhoria dos serviços de saúde.

Presidindo a reunião, Geraldo 
Menezes, diretor-geral da Agevisa, 
reafirmou o compromisso e a de-
terminação da Agência de sempre 
reforçar as parcerias com os muni-
cípios (estimulando, esclarecendo 
dúvidas e se fazendo presente nas 
questões de competência comum), 
e de apoiar as ações regulatórias 
pactuadas com as Visas municipais 
para reforçar a promoção e a defe-
sa da saúde da população em todo 
o território paraibano. Ele também 
ressaltou a necessidade dos municí-
pios formatarem seus planos de se-
gurança do paciente.

 
Competências

Referindo-se à parceria Agevisa/
Visa-JP, a gerente-técnica Vívian Lo-
pes disse que, no caso da seguran-
ça do paciente, a importância dessa 
articulação se baseia especialmente 
no fato de que o município concen-
tra um grande número de unidades 
de saúde. Vívian também coordena, 
em nível estadual, o Núcleo de Segu-
rança do Paciente da Vigilância Sa-
nitária (NSP-Visa). Por isso, coube a 
ela fazer a explanação do Plano In-
tegrado para a Gestão Sanitária da 

Reunião é parte das ações que visam promover assistência e segurança do paciente em serviços de saúde

Agevisa discute papel dos municípios
Plano integrado Para gestão sanitária

Foto: Secom/PB

Parceria
A importância dessa 
articulação se baseia 
especialmente no fato 

de que o município 
concentra um 

grande número de 
unidades de saúde

Segurança do Paciente em Serviços 
de Saúde 2021-2025 e explicar as com-
petências estabelecidas para as Visas 
municipais.

Segundo ressaltou, cabe à Vigi-
lância Sanitária Municipal (NSP-VI-
SA municipal) a coordenação do Pla-
no Integrado para a Gestão Sanitária 
da Segurança do Paciente em Servi-
ços de Saúde (2021-2025), no seu âm-
bito de atuação, envolvendo as se-
guintes ações:

nGerenciar as notificações de 
Eventos Adversos (EA) relacionados 
à assistência à saúde, conforme pac-
tuação com o Estado;
nApoiar o serviço de saúde na in-

vestigação dos never events (eventos 
que nunca deveriam ocorrer|) e óbi-
tos decorrentes de Eventos Adver-
sos (EA) e monitorar a elaboração 
do plano de ação para a prevenção 
de novos eventos, conforme pactua-
ção com o Estado;

nVerificar se os Planos de Ação 
estão anexados à notificação (até 60 
dias) no sistema de informação de 
incidentes;
nAnalisar individualmente 

as notificações de óbitos e never 
events, conforme pactuação com o 
Estado, e avaliar o conteúdo do Pla-
no de Ação e entrar em contato com 
o serviço de saúde, caso haja incon-
formidades, conforme pactuação 
com o Estado.

 Participação
Na reunião, a Agevisa/PB foi re-

presentada também pelo diretor-téc-
nico de Estabelecimentos e Prática 
de Saúde e de Saúde do Trabalhador, 
Hugo Franca, e pelas gerentes-técni-
cas Vívian Lopes e Sayonara da Silva 
Severo. Representando a Vigilância 
Sanitária municipal, estiveram pre-
sentes a gerente Renata Albuquer-
que e as inspetoras sanitárias Fátima 
Mendes e Carlane Moura.

Geraldo Menezes (C) reafirmou o compromisso e a determinação da agência de sempre reforçar as parcerias com os municípios

O curso de formação para capaci-
tar os policiais militares, civis e equi-
pe técnica que atuarão na expansão 
do Programa Integrado Patrulha Ma-
ria da Penha (PIMP) na região do Bre-
jo, com sede na cidade de Guarabira, 
teve início nessa segunda-feira (9), 
no auditório do SESC de Guarabira. 

A expansão do serviço para as 
cidades do Brejo foi anunciada pelo 
governador João Azêvedo e o pro-
cesso de capacitação faz parte do iní-
cio das atividades na região, que co-
meçou com o diagnóstico da área de 
abrangência, que será 40 cidades da 
região. Após o curso de formação, 
acontecerá a formalização dos pro-
tocolos de funcionamento com im-
plantação prevista para início de ju-
lho deste ano.

A secretária da Mulher e da Di-
versidade Humana, Lídia Moura, e 
a executiva da pasta, Cristiane Al-
meida, participaram da abertura do 
curso de 80 horas, o terceiro realiza-
do na Paraíba com formação exten-

sa que prossegue até o dia 20 deste 
mês. Também estiveram presentes 
o ex-governador, Roberto Paulino, 
a capitã da Polícia Militar da Patru-
lha Maria da Penha, Gabriela Jáco-
me, a coordenadora estadual, Mô-
nica Brandão e os representantes da 
Polícia Civil e Militar.

Em funcionamento em 60 cida-
des do Estado, incluindo a Região 
Metropolitana de João Pessoa, o pro-
grama funciona com sede em João 
Pessoa e Campina Grande. O servi-
ço acolhe e monitora mulheres que 
solicitaram ou já estão com o defe-
rimento das Medidas Protetivas de 
Urgência (MPUs), com intuito de 
salvaguardar a vida e a garantia de 
seus direitos humanos, através de 
atendimento jurídico, psicológico, de 
assistência social e intervenção po-
licial, vigilância, acompanhamento 
e monitoramento do perímetro ar-
bitrado pela justiça e apontado pela 
mulher protegida. 

Segundo a secretária da Mulher 

e da Diversidade Humana, o serviço 
deverá ter cobertura estadual e esta 
é a terceira expansão para o atendi-
mento integrado nos casos de vio-
lência doméstica. “Estamos empe-
nhadas e focadas na expansão deste 
trabalho, pois um dos índices impor-
tantes é que nunca perdemos nenhu-
ma das mulheres atendidas neste 
serviço. Isso significa que o traba-
lho vem trazendo benefícios. Esta-
mos com este curso de capacitação 
que forma realmente a equipe e, para 
isso acontecer, contamos com a par-
ceria da Polícia Militar e Civil, além 
do Tribunal de Justiça da Paraíba”, 
explica Lídia Moura.

As ações da PIMP são desenvol-
vidas pela Secretaria da Mulher e 
da Diversidade Humana em par-
ceria com a Secretaria de Segurança 
e Defesa Social (Sesds), por meio da 
Polícia Militar, Polícia Civil, Coor-
denação das Delegacias Especiali-
zadas de Mulheres e o Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJ-PB).

Programa inicia formação das equipes 
para atender mulheres da região do Brejo

Patrulha Maria da Penha

A Operação Dia das Mães, coorde-
nada pela Secretaria de Estado da Se-
gurança e Defesa Social, teve 96 sus-
peitos presos pela Polícia Militar por 
porte ilegal de arma, tráfico de dro-
gas, furto, roubo, tentativa de homi-
cídio e outros cinco crimes, da noite 
da última quinta (5) até esse domin-
go (8), em todo o Estado. No período, 
a PM apreendeu 16 armas de fogo e 
recuperou 19 veículos com registros 
de roubo ou furto.

A operação contou com o tra-
balho de 1.233 policiais militares 

e 496 viaturas, trabalhando de for-
ma integrada com a Polícia Civil, 
Polícia Penal, Corpo de Bombeiros 
Militar, Guarda Municipal de João 
Pessoa e Semob da capital. O po-
liciamento dos bairros não sofreu 
prejuízos e também foi reforçado 
com a operação.

O próprio comandante-geral da 
PM, coronel Sérgio Fonseca, esteve 
com a tropa realizando incursões 
em comunidades e outras ações para 
aumentar a sensação de segurança 
da população.

Operação Dia das Mães tem 
quase 100 suspeitos presos

de quinta a doMingo

A operação contou com o trabalho de 1.233 policiais militares e 496 viaturas 

Foto: Secom/PB

As ações são desenvolvidas pela Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana

Foto: Potyguara Bardo/Divulgação
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A raiva, a esporotricose e a 
leishmaniose (também conhe-
cida como calazar) são algumas 
das principais doenças que afe-
tam os animais domésticos. De 
acordo com a médica veteri-
nária do Centro de Vigilância 
Ambiental e Zoonoses de João 
Pessoa, Marianne Dantas, além 
desses problemas, alguns tuto-
res buscam atendimento para 
outros problemas que acome-
tem os cães, como a cinomose e 
a doença do carrapato. 

Para essas últimas, por não 
se tratarem de doenças zoonó-
ticas (transmitidas dos animais 
para o homem e/ou vice-ver-
sa), a orientação é que o tutor 
procure atendimento com um 
médico veterinário. O Centro 
de Zoonoses da capital atende, 
em média, 30 animais por dia, 
de segunda a sexta-feira. 

“Os tutores buscam aten-
dimento no Centro de Zoono-
ses quando seus cães estão com 
sintomas suspeitos de leishma-
niose visceral ou seus gatos 
com lesões de pele sugestivas 
de esporotricose. Então, é fei-
ta uma ficha e o animal é aten-
dido pelo veterinário, que exa-
mina o bicho, preenche uma 
ficha de atendimento e colhe 
material para exame”, explica 
a profissional. 

Seg undo a médica,  a 
leishmaniose visceral canina 
atinge os cães e aesporotricose, 
que é causada por um fungo, é 
uma doença crescente e comum 
nos gatos (apesar de também 
atingir os cães). “Se a suspei-
ta for de leishmaniose visceral 
canina, é coletado sangue para 
exame. Já em casos de esporotri-
cose, é feito lâmina direta na fe-
rida do animal para análise ci-
tológica”, completa.

Raiva animal
Segundo o Ministério da 

Saúde, a raiva animal e a espo-
rotricose estão entre as doenças 

A raiva, por exemplo, mata quase 100% dos animais infectados, mas é possível proteger o ‘pet’ e evitar o problema

Vacinação previne doenças graves
cuidado com os bichos

que mais afetam cães e gatos. 
A primeira é uma doença in-
fecciosa viral aguda grave, que 
acomete mamíferos, inclusive 
o homem. Ela registra, aproxi-
madamente, 100% de mortali-
dade, sendo transmissível ao 
ser humano. 

A raiva é transmitida pela 
saliva de animais infectados, 
principalmente pela mordedu-
ra, arranhadura e/ou lambedu-
ra. Nos cães e gatos, a elimina-
ção de vírus pela saliva ocorre 
de dois a cinco dias antes do 
aparecimento dos sinais e per-
siste durante toda a evolução 
da doença. A morte do animal 
acontece entre cinco e sete dias 
após o início dos sintomas.

Em humanos, os sintomas 
incluem cefaleia, náuseas, 
dor de garganta, irritabilida-
de, febre e delírios. A pessoa 
fica consciente, com períodos 
de alucinações, até chegar ao 
coma e evoluir para o óbito. 
Depois de iniciar os sinais, a 
evolução até a morte dura en-
tre dois e sete dias. A esporo-
tricose, por sua vez, é uma mi-
cose provocada por um fungo, 
caracterizada por lesões na 
pele. Ela atinge animais e hu-
manos e pode matar. Ela é con-
traída pelo contato com ani-
mais contaminados e, no caso 
dos gatos, por meio da arra-
nhadura ou mordedura. Nos 
felinos, os sintomas mais co-
muns são feridas profundas na 
pele que não cicatrizam e cos-
tumam evoluir rapidamente, 
além de espirros frequentes. 

Para o veterinário João Al-
berto Filho, as pessoas que deci-
dem adotar um pet precisam fi-
car atentas para evitar doenças, 
e, caso elas apareçam, devem sa-
ber como realizar os primeiros 
cuidados. E as principais formas 
de prevenção são a vacinação e 
as idas ao veterinário para con-
sultas regulares. 

“Algumas doenças dos ani-
mais, chamadas de zoonoses, 
podem ser transmitidas ao ho-
mem.  Existe uma grande varie-
dade de patologias, a exemplo 
da raiva, a brucelose, as doenças 
de pele, toxoplasmose e alguns 
fungos de aves que se apresen-
tam mais nos pombos”, elencou.

Conforme o especialista, as 
viroses são outras doenças que 
ocorrem bastante nos cães, tais 
como a hepatite infecciosa, co-
ronaviroses caninas, além das-
doenças de pele. Porém, exis-
tem vários outros problemas, 
e por isso é importante o tutor 
fazer uma observação diária 
do seu pet. 

“Mas a melhor maneira de 
prevenir as doenças é a vaci-
nação. Algumas vacinas po-
dem ser aplicadas nos primei-
ros 28 dias, e outras a partir 
de 45 dias de vida, no caso de 
cães. Já os gatos, a partir de 

dois meses”, ensina. 
Além das vacinas, o especia-

lista destaca outras importantes 
formas de prevenção, tais como 
vermifugações, exames parasi-
tológicos de fezes e alguns exa-
mes de sangue (inclusive no 
início da vida) e o exame neu-
rológico do filhote.

A veterinária Marianne 
Dantas, por sua vez, reforça a 
recomendação sobre as vacinas, 
mas acrescenta que a castra-
ção dos animais é outra medi-
da importante, pois serve para 
diminuir a reprodução e, conse-
quentemente, a proliferação de 
doenças e de animais errantes 
(animais livres e sem tutor que 
vivem nas ruas).

Uma destas vacinas é contra 
a raiva para cães e gatos, forne-
cida gratuitamente pelo Centro 
de Zoonoses de João Pessoa. A 
leishmaniose visceral também 
pode ser prevenida através de 
vacinação dos cães. “Já se tratan-
do da esporotricose, pedimos 
aos tutores que castrem seus ga-
tos, como forma de diminuir o 
acesso deles à rua, e consequen-
temente menos brigas, já que 
esses animais se contaminam 
através de arranhões. Também 
orientamos a vermifugação dos 
seus animais e idas regulares ao 

médico veterinário”, aconselha 
a médica. 

Cuidados com pássaros
Além dos cachorros e ga-

tos, muitas pessoas costumam 
criar pássaros, e com eles tam-
bém é preciso atenção, em espe-
cial com as calopsitas, periqui-
tos e papagaios, que pertencem 
à família dos psitacídeos e po-
dem ter fungos transmissíveis 
ao homem.

“Inclusive, algumas doen-
ças de aves podem causar ce-
gueira. Por isso, dizemos que o 
médico cuida do homem dire-
tamente e o médico veterinário 
trata de tudo que está ao redor 
dele para que não venha a cau-
sar problemas. É uma medicina 
igual à humana: sempre pensa 
na prevenção e no fechamento 
de um bom diagnóstico”, decla-
rou João Alberto. 

Para o veterinário, quando 
não há prevenção, essas doen-
ças podem causar a morte do 
animal, pois elas iniciam com 
sintomas leves, que vão se agra-
vando elevando ao óbito. “A pre-
venção é a primeira coisa que te-
mos que pensar, porque vamos 
proteger a saúde deles e a nossa 
também. A doença começa com 
sintomas leves, que muitas ve-

zes não são cuidados. Assim, o 
que poderia ser simples depois 
piora, e o animal pode morrer”, 
adverte.  

Comportamento
A mudança de comporta-

mento, segundo João Alberto é 
a forma mais simples de identi-
ficar que algo está errado com o 
bicho de estimação. Isso signi-
fica, por exemplo, que o animal 
perdeu naquele momento o in-
teresse por brincadeiras ou não 
tem muito ânimo.

“Há formas de prevenir o 
aparecimento precoce de algu-
mas enfermidades, pois alguns 
sinais já podemos observar no 
pet, como tristeza, apatia, pre-
guiça e falta de apetite. Esses são 
os sinais primários”, pontuou o 
veterinário. O tratamento va-
ria conforme o tipo de doença 
e, por isso, antes de fazer qual-
quer exame, observar como o 
animal está se comportando é 
fundamental. No caso das vi-
roses, são receitados antivirais.  
Se tiver bactérias oportunistas, 
os antibióticos serão escolhidos 
e também são indicados antii-
nflamatórios. Mas, se o proble-
ma for de pele, há produtos para 
serem aplicados na região afeta-
da ou de uso sistêmico(via oral).

Exames de rotina também são importantes

No Parque Zoobotânico 
Arruda Câmara (Bica), uma 
das reservas ecológicas da ci-
dade de João Pessoa, os ani-
mais de vida livre são atra-
ção à parte para os visitantes. 
Dezenas deles habitam uma 
área de 26,8 hectares de reser-
va natural - resquício de Mata 
Atlântica, tombada pelo Insti-
tuto do Patrimônio Histórico e 
Artístico do Estado da Paraíba 
(Iphaep) desde a década de 80.

Caminhando nas trilhas, 
os visitantes devem ficar aten-
tos para ver esses animais en-
tre a vegetação ou no alto das 
árvores. São saguis, cutias, bi-
chos-preguiça, calangos, co-
bras, timbus, jacarés e diver-
sos pássaros, sem contar com 
o universo de animais de pe-
queno porte, como aranhas, 
borboletas, besouros, anfí-
bios e répteis. Espécies nati-
vas que fazem parte da fau-
na brasileira.

Os especialistas do par-
que recomendam não tentar 
contato direto, mesmo com 
o bicho-preguiça, que embo-
ra tenha uma aparência dó-
cil, possui garras que podem 
machucar aqueles que tenta-
rem tocá-los, sem contar com 
a possibilidade de transmis-
são de zoonoses - que são as 

Animais de vida livre são atração à parte no Parque Zoobotânico
EspéciEs nativas

Visitantes
Apesar das placas 

proibindo alimentar 
os animais, muitos 

ignoram e oferecem 
comida para os bichos

 Especialistas recomendam evitar contato até com o bicho-preguiça; apesar de aparência dócil, suas garras podem machucar

doenças transmitidas entre 
animais e humanos.

Samuel Fonseca, educa-
dor ambiental da Bica, usa o 
exemplo do sagui-de-tufos
-brancos (Callithrix jacchus) 
para explicar a transmissão 
das zoonoses. Segundo ele, o 
animal pode transmitir raiva 

aos humanos. Por outro lado, 
a herpes vírus, comum à gran-
de parte da população, pode 
ser transmitida aos primatas. 
“Para a maioria das pessoas 
não é algo muito grave, mas 
para os saguis é uma doença 
extremamente prejudicial, su-
jeito a evoluir para o óbito”, ex-
plicou. Sendo assim, quando 
mordemos um alimento e ofe-
recemos ao animal, há grandes 
chances de ocorrer uma conta-
minação.

Os visitantes devem ficar 
atentos às placas espalhadas 
estrategicamente pelo parque, 
orientando a não alimentar os 
animais. Parte deles se acos-
tuma com a presença de se-
res humanos e muitos visitan-
tes se encantam, aproximam 

e oferecem alimentos. Contu-
do, essa prática é desencoraja-
da por Cíntia Cleub, zootecnis-
ta da Bica.

Segundo ela, grande parte 
dos alimentos oferecidos é in-
dustrializada, ou seja, rica em 
gordura, sal, açúcar e corantes. 
“Esta prática é prejudicial por-
que o animal pode se tornar 
dependente, tanto de comida 
urbana quanto de ser alimen-
tado, além de que certos ali-
mentos podem causar intoxi-
cação e até a morte do animal”, 
afirmou.

A zootecnista explicou, 
ainda, que “na mata, os ani-
mais conseguem se alimentar 
e não têm necessidade de um 
alimento ‘extra’, mesmo du-
rante o período de escassez, 

quando a quantidade de fru-
tos é reduzida”. Ela citou como 
exemplo os saguis. “Eles se ali-
mentam principalmente de 
uma goma extraída das árvo-
res e insetos”, complementou.

Descarte de resíduos 
A alimentação desses ani-

mais de vida livre também 
pode ser prejudicada pelo des-
carte inadequado de resíduos 
feito pelos visitantes nas áreas 
do parque. É que eles acabam 
se alimentando das sobras en-
contradas nas embalagens e 
podem também ingerir partes 
delas, o que pode adoecê-los 
ou causar a sua morte.

Espécies ameaçadas 
O Parque Arruda Câma-

ra também é importante para 
preservação de espécies amea-
çadas. O educador Samuel 
Fonsêca fez, recentemente, o 
primeiro registro de um Fal-
cão Relógio (Micrastur semi-
torquatus) na Bica. “Também 
registrei uma espécie de bor-
boleta de um gênero que tem 
várias espécies ameaçadas 
(Parides zacynthus)”. Ele ci-
tou, ainda, o jacaré-coroa (Pa-
leosuchus palpebrosus), que 
se beneficia da grande quanti-
dade de nascentes que existem 
dentro do território da Bica.

Samuel ressalta que a base 
da educação ambiental é falar 
sobre a importância da natu-
reza e as diversas formas de 
como podemos preservá-la. 
“Relacionando isso aos ani-
mais de vida livre, sempre fa-
lamos para os visitantes que 
todos eles estão vindo para a 
casa desses animais e não o 
contrário. É preciso respeito! 
Não é para correr atrás des-
ses animais, já que isso vai es-
tressar bastante o bicho. Não 
é para ficar gritando dentro 
da mata, já que muitos des-
ses animais têm uma audição 
bastante desenvolvida, e tam-
bém falamos da possibilida-
de de transmissão de doen-
ças”, observou.

Foto: Secom/JP Foto: Secom/JP

Vírus
É transmido por 

animais infectados 
pela mordedura, 
arranhadura ou 

lambedura               

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Segundo o Ministério da Saúde, a raiva animal e a esporotricose estão entre as doenças que mais afetam cães e gatos

Foto: Reprodução Foto: Reprodução
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Quadro ‘Circo 
Garcia’ (1954) 
faz parte da 
mostra ‘Raio-que-
o-parta: ficções 
do moderno 
no Brasil’, que 
permanece em 
cartaz até o dia 7 
de agosto, no Sesc 
24 de Maio, na 
capital paulista
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A obra pintada a óleo em 
1954, Circo Garcia, de 
autoria do artista plás-
tico paraibano Her-

mano José (1922-2015), integra a 
mostra Raio-que-o-parta: ficções do 
moderno no Brasil, que acontece no 
Sesc 24 de Maio, em São Paulo, até 
o dia 7 de agosto deste ano. “Os or-
ganizadores do evento gostaram 
muito dessa obra e o Serviço So-
cial do Comércio se comprome-
teu com o transporte, o seguro e 

patrocinou o restauro da pintura, 
procedimento que foi feito em João 
Pessoa, o que foi muito importan-
te porque a revitalizou e permi-
tiu que agora esteja em bom esta-
do de conservação para ser vista 
pelo público”, disse o pesquisador, 
produtor e gestor cultural Alexan-
dre Santos Arantes de Souza, di-
retor do Museu Casa de Cultura 
Hermano José.

Alexandre Santos também in-
firmou que essa ação faz parte da 
programação que, em 2022, cele-
bra o centenário do saudoso ar-

tista paraibano, que nasceu na ci-
dade de Serraria, localizado no 
interior do estado.

O diretor do Museu Casa de 
Cultura Hermano José descreveu 
que a pintura Circo Garcia tem di-
mensões de 125 cm de largura por 
96 cm de altura e retrata o interior 
desse tradicional circo, que é con-
siderado o mais longevo do Bra-
sil, pois permaneceu em ativida-
de durante mais de 70 anos. “Essa 
obra de Hermano José está em 
exposição no Núcleo 3 da mos-
tra do Sesc, em São Paulo, cha-
mado Eu vou reunir, eu vou guar-
necer. Essa mesma tela tem traços 
mais livres de Hermano José, que 
não faz um registro exato, mas 
revela as artes circenses, como 
malabarismo, palhaços e diver-
sas outras expressões dessa arte 
circense. Hermano José fez duas 
obras sobre o Circo Garcia. A ou-
tra obra foi pintada em 1953 e re-
trata o exterior do circo e o que o 
rodeia, num ambiente bucólico”, 
revelou o pesquisador. 

A obra de Hermano José se 
caracteriza por retratar temas da 
natureza e o abstrato. No entanto, 
na opinião do pesquisador Ale-
xandre Santos, a tela Circo Gar-
cia demonstra a versatilidade do 
pintor. “Hermano era um artis-
ta multifacetado, que inclui fases 
como a do meio ambiente, com te-
mas sobre a natureza, já que era 
ecologista, a exemplo da barreira 
do Cabo Branco e de outras falé-
sias, como as existentes no Litoral 
Sul, numa simbiose das artes com 
as causas ambientais, mas tam-
bém a neoconcretista, além de 
gravuras e seu lado de coleciona-
dor, pois possuía coleções de arte 
sacra, louças israelenses, chinesas 
e norte-americanas, além de pro-

fessor, gestor, teatrólogo, poeta e 
crítico de arte. E, recentemente, 
descobrimos sua faceta como fo-
tógrafo amador, até então desco-
nhecida, com registros de várias 
épocas, incluindo de sua cidade 
natal, Serraria, onde passou a in-
fância. São fotos nas quais ainda 
vamos trabalhar para identificar, 
por exemplo, alguns locais onde 
foram tiradas”, afirmou ele.

O pesquisador não soube pre-
cisar se Hermano José pintou 
os quadros Circo Garcia em João 
Pessoa, durante a visita da tru-
pe na cidade, ou no Rio de Janei-
ro. “Hermano se radicou na Ci-
dade Maravilhosa em 1956, para 
onde foi transferido como funcio-
nário do Banco do Brasil e lá resi-
diu por duas décadas, mas, antes 
disso, ele costumava visitá-la. A 
obra de Hermano José foi escolhi-
da para a exposição em São Paulo 
porque o Núcleo onde está é dedi-
cado às festas, expressões e mani-
festações populares do Brasil e a 
tela registra essa expressão popu-
lar milenar que é o circo, além de 
Hermano José ser um artista pa-
raibano que também representa 
aspectos modernistas”, comentou 
Alexandre Santos. 

É a primeira vez que um proces-
so de empréstimo, por meio de par-
ceria entre instituições – ou seja, o 
Museu Casa de Cultura Hermano 
José da Universidade Federal da 
Paraíba, a Sala Hermano José e a 
Pinacoteca da Universidade Fede-
ral da Paraíba – formaliza a saída 
de uma obra do acervo da UFPB e 
foi acompanhado pela vice-reito-
ra, Liana Filgueira, tendo o ato sido 
assinado pelo reitor da instituição, 
Valdiney Gouveia. O objetivo da 
mostra em São Paulo é refletir cri-
ticamente sobre o centenário da Se-

mana de 22, repensando a centra-
lidade do evento a partir de uma 
ampliação cronológica e geográ-
fica das manifestações modernis-
tas, propondo ao público a certeza 
de que a noção de arte moderna no 
Brasil é tão diversa quanto as múl-
tiplas culturas, sotaques e narrati-
vas que compõem um país de di-
mensão continental.

Inauguração do museu
O diretor do Museu Casa de 

Cultura Hermano José, Alexan-
dre Santos, informou que a previ-
são de inauguração desse espaço é 

em julho, mês em que ele comple-
taria 100 anos, no dia 15. “Estamos 
nos organizando, realizando os 
últimos ajustes administrativos e 
burocráticos, e estamos finalizan-
do o processo de curadoria, mas a 
reforma do local já foi finalizada 
e vai funcionar na residência ate-
lier onde Hermano José morou, no 
bairro do Bessa, que será Museu-
Casa. Haverá galerias para expo-
sições de curta duração como tam-
bém de longa, a exemplo da que 
vai ser sobre a vida e obra de Her-
mano José”, explicou ele.

Pintura do paraibano faz parte de mostra sobre 
Modernismo no Sesc-SP; Museu do artista será 
inaugurado no mês de julho, em João Pessoa

integra exposição em
Obra de Hermano José

São Paulo
Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

n 

Localizado 
no bairro do 
Bessa, onde 
ele residia, 
Museu Casa 
de Cultura 
Hermano José 
será aberto 
no mês do 
centenário 
de nascimento 
do artista de 
Serraria

n 

Hermano 
(1922-2015) 
atuou como 

pintor, 
desenhista, 

gravador, 
crítico de arte, 

cenógrafo, 
poeta, 

professor, 
ativista 

cultural e 
ecologista

Foto: Marcos Russo Foto: Marcos Russo
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Cultura

Colunista colaborador

A coluna de hoje foi totalmente escrita pelo 
desembargador federal e membro da 
Academia Paraibana de Letras, Alexandre 

Luna Freire. É com muito orgulho que publico, hoje, 
os comentários do notável jurista e escritor sobre o 
livro Sentimentos inspirados, escrito por minha filha, 
Fernanda Vasconcelos:

Poesia é sentimento e sentimentos realmente 
inspiradores. Não creio que se defina. Como não se 
define a alma. Não mais se aprisionam os versos 
ou a rima, fogem do sentido as explicações. Não 
tentaria o gosto. O sabor é instância volátil. As 
preferências, predileções. São estágios das emoções 
evolando-se aos encontros perenes ou duradouros. 
Nem as palavras consolam cadeados invisíveis. São 
ingressos ou bilhetes sob forma de convívio íntimo ou 
externo. A alma da poesia até o infinito. 

O elenco ou índice são variantes e variáveis 
lembrando ideias e lembranças da vida pujante 
e leve. A própria classificação selecionada 
não traça ordem ou roteiro, entretanto, não são 
aleatoriamente, apenas acompanham as emoções 
na hora de pegar na caneta contemplando o mar, 
as pessoas diante do que o olhar que alcança o que 
o sentimento sugere. 

A impressão da leitura, apenas uma fugaz 
observação do texto escapando os parágrafos, 
indo e voltando atrás de sentimentos encobertos 
nas linhas, inclusive entrelinhas. Mais parecendo 
curvas de alegria. De energia emocional 
transbordada a todo o instante. Livro, leve e solto 
para ser guardado e relido. Não me surpreendi 
com o prefácio. O “Paifácio” é inspirador. Brilhante 
Sentimentos Inspirados. Quanta leitura agradável! 
Só posso enviar felicitações e agradecimentos por 
ler tanta inspiração momentânea. Indo e voltando 
em cada poema proposto, sentimentos foram, 
vieram e vão voltar.

A seguir, os comentários de Luna Freire sobre 
Crônicas de Vida e Felicidade, de minha autoria:

Crônicas de Vida e Felicidade são uma seleção 
feita e vivida pelo autor, já conhecido, professor 
Fernando Vasconcelos. Quem o conhece de perto é, 
na sua ou foi, maioria fã de contemporaneidade de 
seu estilo, de sua prosa agradável desde há muito 
tempo. No Ministério Público, na vida acadêmica, 
na advocacia e no jornal. 

A vida forense é rica, porém, pouco explorada. 
Poucos livros há para enriquecer o arsenal de casos 
a exprimir dramas e até comédias do cotidiano 
ou dos salões dos passos perdidos. Fernando 
Vasconcelos, além de fugir à regra, é sempre 
inovador. A vida digital o demonstra. Patenteou 
o drama do consumidor, realçando passagens 
interessantes no jornalismo já antenado com os 
bens e serviços digitais. Principalmente norteando 
atordoamento para o público leigo, bem como para 
a multidão de seus ex-colegas e alunos. 

O bom da resenha é faltar espaço para dizer 
tudo o que os seus textos leves e bem-humorados 
sugerem e marcam. Traço de sua personalidade, 
ótima de convívio, fazendo com que o leitor que 
acompanhe seus textos demore à atenção diante 
de conflitos jurídicos, tanto para leigos, como 
para profissionais. Não é o primeiro livro. Outros o 
antecederam. E virão outros, se já não estiverem no 
prelo. Para leitores conservadores como eu, fico no 
aguardo. Ainda gosto de ler no papel para pausar 
a leitura e voltar na hora de não perder ou até 
recomeçar a boa conversa.

Embora não tenha dificuldade em me atualizar 
com o uso de artefatos tecnológicos, em escrever 
no Smartphone textos curtos, enquanto o Kindle 
ainda esteja virgem há quase dois anos, nada 
substitui usar a esferográfica para anotar, riscar, 
passar o marca-texto ou glosas laterais com 
observações circunstanciais. Tempo depois 
descambar para anotações com outro sentido. 
Nada substitui muita coisa boa do livro impresso. 
Suas resenhas e notas de contracapa nas livrarias 
ou nas saudosas bancas de revistas. 

Voltando ao assunto para felicitações ao autor 
pelo sucesso do livro que estou relendo, salteado 
como faço e fazia com suas crônicas em jornal. Até 
comprei uma baita coleção do antigo Almanaque 
Eu sei Tudo (1917-1957) para retornar as leituras de 
outros tempos como que revitalizadas. Fernando 
Vasconcelos, como disse linhas atrás, é inovador 
porque, afinal, trouxe a vida digital para o dia-a-dia 
antes de muita gente. A vida digital a que me refiro é 
a que já falava Negroponte, do MIT, em 1995. História 
recente, que já está meio jurássica, segundo acham 
os adeptos das abreviaturas nas mensagens, a prisão 
mental da comunicação. E os corredores e salões são 
meras evocações da sociedade espetacular. 

O título do livro a que me refiro é Crônicas de Vida 
e Felicidade. O leitor vai perceber histórias de quem 
tem histórias para contar sobre vida e felicidade.

Fernando 
  Vasconcelos

Sentimentos 
inspiradores

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

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

De cartas & fotos
Continuamos a desarru-

mar o apartamento da minha 
mãe. Dessa vez foram os ar-
mários, pastas, documentos, 
livros, e o quarto de despe-
jo, não aquele de Carolina de 
Jesus, mas dos seus próprios 
“não quero mais”.

Primeiro ficamos empan-
cadas rodando feito perus, um 
pra lá e pra cá, que nem bole-
ro era. Um mal jeito, uma de-
sacomodação, que nos intriga-
va. Um dia, não conseguimos 
fazer nada. Aquele lugar, an-
tes tão cheio de vida, e até mes-
mo autoridade, mamãe com 
aquele olho vivo de dona e de 
– “aqui quem manda sou eu!”, 
sedia espaço para uma ruí-
na só. Não era uma ruína de 
guerra. Mas existem outros ti-
pos de guerras e destruições. 
E essa era o de encerrar a vida 
de alguém. Li em algum lugar 
que, alguém morre, mas são os 
vivos que apagam a luz; que 
fecham a casa do morto; põe 
fim. O final de tudo. E isso é 
esquisito. E ao mesmo tempo, 
é como se a pessoa que parte ti-
vesse ido ali no céu, e nós aqui, 
cheios de pressa, mesmo que 
passe o tempo que for, para 
tudo desmantelar. 

Caixas de cartas: um pas-
seio na vida do outro. Cartas 
antigas, cartas de amor, cartas. 
Cartões nossos, meus muitos 
– sou tarada em cartão de arte 
e sempre estava a enviar al-
gum de algum lugar. Cartas 

longas, curtas, borradas. Car-
tas do meu pai. Encontramos 
uma missiva dos tempos de 
noivado, e ele, tão senhorio, 
respeitoso, circunspecto, mas 
mesmo assim, amoroso, a fa-
zer juras, combinarem casa-
mento e uma casa toda deles. 
Meus pais casaram sozinhos 
com o padre e uma testemu-
nha. Sem mais delongas. Não 
tinham condições financeiras 
para festa e foram ali na igreja 
e pronto. Uma outra carta, de 
Itajaí, tentando a vida pelo Sul, 
eu, recém-nascida e ele pedin-
do para a minha mãe ensinar 
a dizer: Papai. Claro que, as lá-
grimas chegaram todas. E um 
sentimento, primeiro de fil-
me, passado lá atrás, de ver a 
vida e toda a sua ironia, trans-
formando sonhos em realida-
de. E por vezes, essa realida-
de sim, não era tão romântica 
que nem o sonho. Depois, de 
olhar para o início do século 
20, lá longe, e os meus ante-
passados se correspondendo, 
e hoje, eu aqui, como se: nunca 
te vi e sempre te amei. Pois a 
morte tem disso. É pura vida. 
E pode ter lá o seu encanto e 
graça. Quando a pessoa que se 
foi viveu muito. E nós que fica-
mos já somos adultos e apazi-
guados com essa partida.

Uma máquina de escrever 
Remington, a cara do meu pai, 
e do seu ofício – representante 
de móveis de escritório, infeliz-
mente foi para o aproveitamen-

to. Melhor essa palavra do que 
lixo. Estava enferrujada, guar-
dada há décadas, com um selo 
estampado não de antiguida-
de, mas de um retrato de um 
tempo analógico e de papel car-
bono. O meu tempo!

Terminamos essa tarefa su-
per mexidas. Tudo embaralha-
do. O remexer com os guarda-
dos secretos de alguém nos 
leva a um lugar de desconfor-
to, mas também de descober-
ta. Passei esse sábado a reviver 
o filme As Pontes de Madison, 
aquele clássico com Meryl 
Streep e Clint Eastwood, em 
que os filhos descobrem uma 
mãe desconhecida ao lerem 
o seu diário quando da sua 
morte. Ou o conto de Virginia 
Woolf, The Legacy, que tam-
bém fala de um quebra cabe-
ça de um diário interrompido, 
quando do suicídio da perso-
nagem feminina. Um broche, 
um amuleto, uma caixinha de 
música, uma palavra inicia-
da... Também encontramos um 
diário de mamãe, com pensa-
mento dos outros e os dela so-
bre a vida, as alegrias e mui-
tas agruras. Algumas poesias 
domésticas, anotações sobre 
a existência. Uns rabiscos in-
compreensíveis, talvez tenha 
escrito nas noites solitárias e já 
mais velha... Também um diá-
rio de viagem de papai, quan-
do da sua primeira e única vez 
na Europa, visitando minha 
irmã Teca e em estado de êxta-

se em Paris, Bruges, Suíça, Flo-
resta Negra, Londres, Gales e 
outras estradas que ele jamais 
sonhou em conhecer. 

Estamos ali, com sacolas lo-
tadas de resumos dos souvenirs 
da vida de mamãe. Cada uma 
de nós saiu com o seu quinhão 
de herança. Uma herança que 
não tem dotes, nem joias, nem 
contas bancárias, mas uma he-
rança de algo mais precioso, a 
subjetividade da sua vida em 
detalhes, que só quatro filhas 
queridas poderiam vasculhar 
com amor e respeito.

Feliz Dia das Mães, mamãe.

“Depois, de olhar 
para o início 
do século 20, lá 
longe, e os meus 
antepassados se 
correspondendo, 
e hoje, eu aqui, 
como se: nunca 
te vi e sempre 
te amei. Pois a 
morte tem disso. 
É pura vida.

Filme esmiúça o “lado B” de Marilyn Monroe
Foi Kubitschek Pinheiro quem so-

prou para mim: veja o documentário 
sobre Marilyn Monroe que está no Net-
flix. E assim o fiz, lembrado pelo texto 
que ele próprio escreveu sobre o filme 
para sua coluna dominical, aqui em A 
União. Exatos 60 anos após a morte da 
estrela de cinema, o mito ainda ecoa, 
e O Mistério de Marilyn Monroe: Grava-
ções Inéditas, como seu título já escanca-
ra, toca nas múltiplas feridas da artista, 
incluindo sua misteriosa e trágica mor-
te, oficialmente dada como suicídio (se 
intencional, ou não, até hoje nunca foi 
esclarecido), mas com versões que dão 
como certo o assassinato da atriz.

Era madrugada de 5 de agosto de 
1962 quando o corpo da estrela de O Pe-
cado Mora ao Lado e Quanto Mais Quente 
Melhor, em meio a tantos outros suces-
sos lançados entre o fim dos anos 1940 
e início de 1960, foi encontrado pela go-
vernanta, sem vida, na casa que ela ha-
via comprado em Los Angeles. Marilyn 
estava com 36 anos, era linda, rica e fa-
mosa. Vinha de dois casamentos fracas-
sados e uma busca incessante por uma 
família, de acordo com depoimentos da-
dos ao longo do filme.

Essas entrevistas foram gravadas 
pelo jornalista norte-americano Anthony 
Summers, que empreendeu um trabalho 
detetivesco ao ser escalado por um jor-
nal inglês para acompanhar a reabertu-
ra do inquérito que investigou a morte da 
atriz, a partir de 1982, 20 anos após aque-
la fatídica noite. Essas gravações deram 
origem ao livro A Deusa: As Vidas Secre-
tas de Marilyn Monroe, lançado em 1985, 
após quase mil entrevistas com pessoas 
que, de alguma forma, se relacionaram 
com a atriz, direta ou indiretamente. Em 
tempo: no Brasil, a obra teve apenas uma 
única edição, pela Best Seller, em 1987, e 
hoje só pode ser encontrada em sebos.

Eis que, 40 anos depois, a Netflix re-
solveu bancar um filme sobre a pesqui-
sa de Summers, com o próprio jornalista, 
nos dias atuais, conduzindo o enredo e, 
pela primeira vez, trazendo à luz as gra-
vações que fez com diretores (como John 
Huston e Billy Wilder), gente influente 
do cinema, amigos e até a proprietária 
do restaurante que Marilyn costumava 
frequentar em Hollywood. Tudo com o 
objetivo de retratar a beleza, o talento e 

a personalidade da artista.
Fundamental nesses depoimentos é 

a presença da viúva e dos filhos do psi-
quiatra que acompanhou Marilyn Mon-
roe, Ralph Greenson. Ele chegou a con-
clusão que ela, que teve uma infância 
bastante turbulenta, sem pai, com mãe 
internada em hospital psiquiátrico, pu-
lando de orfanato em orfanato, de lar 
adotivo em lar adotivo, era carente de 
família, coisa que a própria família do 
dr. Greenson tratou de resolver.

As quase duas dezenas de grava-
ções que são reveladas no filme – sele-
cionadas em meio a 650 registros em fi-
tas cassete – tem muito a dizer sobre a 
atriz, principalmente sobre o “lado B” 
dela, aquele que passou longe dos holo-
fotes que iluminaram sua carreira, mas 
foi esmiuçado em livros e reportagens 
nos últimos 60 anos.

É aí que reside o valor de O Mistério 
de Marilyn Monroe: por mais que você co-
nheça os detalhes sórdidos da atriz, vê
-lo escancarado, na tela, causa um gran-
de impacto. “A verdade sobre Marilyn é 
como entrar na cova dos leões”, afirma 
Summers, logo no início do filme.

O documentário toca em praticamen-
te todas as feridas da vida pessoal da 

atriz, incluindo seu romance com os ir-
mãos John e Robert Kennedy, até as teo-
rias da conspiração envolvendo a mor-
te dela junto aos dois dos políticos mais 
conhecidos da história dos Estados Uni-
dos – pelos depoimentos, fica-se saben-
do que ela foi investigada de perto pelo 
FBI, que a colocou na lista dos “prová-
veis comunistas” infiltrada no círculo 
íntimo da Casa Branca, em plena Guer-
ra Fria – ou com o polêmico sindicalis-
ta Jimmy Hoffa, desafeto dos Kennedys. 
Ou seja, sua vida, naquele início de anos 
1960, estava no centro de efervescentes 
pautas políticas, tanto externas, quan-
to internas.

Segundo o filme, a vida de Marilyn 
Monroe era um livro aberto em um ci-
clo mais próximo, e ela nunca escondeu 
seu romance com os Kennedys. Em sua 
investigação, Anthony Summers ouviu 
– e gravou – gente ligada à alta esfera 
da política naqueles anos 1960 que afir-
mam que, sigilosamente, Bob Kennedy 
teria estado com a atriz na noite que ela 
morreu, e que por recomendação do FBI, 
tanto Bob, quanto JFK deveriam colocar 
um ponto final naquele romance… pon-
to final que abre múltiplas interpreta-
ções. Até hoje.

Foto: Netflix/Divulgação

Marilyn entre os irmãos Kennedy, uma das raras imagens dos três juntos



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 10 de maio de 2022      11EDIÇÃO: Audaci Junior
EDITORAÇÃO: Luciano Honorato Cultura

Colunista colaboradora

Livraria é como parque de diversões: encanta e 
gera encontros. 

(Bernardo Ajzenberg.)

A Livraria do Luiz, situada na Galeria 
Augusto dos Anjos, Praça 1817, em João Pessoa, 
está completando 50 anos, uma data para ser 
comemorada festivamente. Certamente quando 
o livreiro Luiz começou com uma pequena livraria 
não imaginava os rumos que tomaria alguns anos 
depois. Sob o comando de Ricardo e Janaína, com 
o suporte cultural de Jéssica e de Juca Pontes, a 
Livraria do Luiz hoje é um encontro de escritores, de 
lançamentos de livros, de entrevistas.

No dia 3 de maio (terça-feira), Gonzaga 
Rodrigues foi entrevistado pelo jornalista Herbert 
Araújo, da TV Correio, e o local escolhido foi 
a Livraria do Luiz, ali o cronista circula com 
desenvoltura no meio das estantes e dos livros e 
tem muita história para contar, de ontem e de hoje. 
Conheceu o antigo dono nos idos de 1972 e nunca 
mais deixou de frequentá-la. Quando tem dinheiro 
no bolso leva o livro preferido, quando não tem 
fica para pagar depois, mas não pode sair sem 
levar o livro escolhido.

Uma crônica escrita há dez anos por Gonzaga 
foi lida com muita emoção pelo cronista durante 
a entrevista e os presentes, entre eles, o filho 
Ricardo, chorou de mansinho, silenciosamente – 
as saudades ainda tocam fundo no coração do 
filho eternamente grato por quem ensinou como se 
deve tratar “objetos sagrados”, expressão usada 
por Sartre para referir-se aos livros. Gonzaga 
rememorou os velhos tempos em que frequentava 
a livraria e lá sempre encontrava Luiz, sério, 
circunspecto, dando informações de livros e 
atendendo aos pedidos dos leitores.

Participei desse encontro com Gonzaga 
Rodrigues e Herbert Araújo relatando um pouco do 
meu convívio com a livraria e com os livros. Lembro-
me ainda do livreiro, muito discreto, vendendo livros. 
Ele e Bartolomeu, o querido Bartô, deram uma boa 
contribuição às letras paraibanas, difundindo e 
divulgando os escritores da terra.

Atualmente aos sábados, a livraria se reveste 
de novos ares, ouve-se o burburinho de artistas 
e escritores que conversam sobre livros, artes 
plásticas, fotografias, cordel e amenidades, enfim 
a vida é um conjunto de todas essas coisas. Há 
lançamentos de livros, declamações de poemas e a 
música forma um pano de fundo. 

No período pandêmico, o jeito foi encontrar 
uma nova forma de conviver com o vírus e a venda 
de livros era realizada através do site da livraria, 
do telefone. O pedido era feito e em pouco tempo 
depois o mensageiro chegava ao destino com a 
encomenda muito bem embalada e higienizada. 
Comprei vários livros naquela fase. 

Aos poucos estamos voltando à normalidade. 
Em conversa com Jéssica, ela informou que até 
julho a agenda está cheia, todos os sábados vai 
haver lançamento de livros. Durante os outros dias 
da semana, há também lançamentos, isso é muito 
prazeroso.

Destaco a divulgação que Livraria do Luiz dá 
aos escritores paraibanos. As obras de autores da 
Paraíba e do Nordeste se espalham pelas estantes 
e são colocados em locais bem visíveis, impossível 
não visualizá-los.  

Não poderia deixar de citar a parede poética 
da Galeria Augusto dos Anjos, antes com a 
arte de Sóter Carrero, em tons azul e branco, 
lembrando os azulejos portugueses, agora 
enriquecida por intermédio de uma intervenção 
da Funjope com os nomes dos escritores 
paraibanos que escreveram poesias e textos 
ensaísticos sobre Augusto dos Anjos.

Os encontros aos sábados na Livraria do 
Luiz nos remetem ao livro Sábado na livraria 
(2010), de Sylvie Neeman, publicado pela 
saudosa Editora Cosac Naify, que conta a 
história de dois frequentadores de uma livraria 
que sempre se encontravam aos sábados – 
um velhinho e uma menina, ele fascinado por 
histórias de guerras e ela por quadrinhos. 
Em uma livraria tem de tudo, de guerras 
a quadrinhos, de romances à poesia, de 
biografias a ensaios. Vamos à livraria!

Livraria do Luiz

Baú 
  de livros

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

O forró pé de serra e a poesia po-
pular serão levados ao palco do Man-
ga Rosa Arte Bar, no bairro do Bes-
sa, em João Pessoa, no próximo dia 
21, com início às 20h. A programa-
ção do projeto ‘Forró e Poesia’ conta-
rá com as participações do Forró do 
Candeeiro e os poetas populares An-
tônio Costa e Evaldo Filho. Os ingres-
sos podem ser adquiridos pelo site do 
Sympla (www.sympla.com.br), no 
valor de R$ 25.

A iniciativa ainda acontecerá nos 
dias 4 e 19 de junho, sempre no Man-
ga Rosa Arte Bar, localizado na Ave-
nida Campos Sales.

O Forró do Candeeiro é uma versão 
compacta do Candeeiro Natural, uma 
banda  paraibana de reggae com ele-
mentos da música nordestina. O grupo 
vem com repertório do autêntico for-
ró, na base de sanfona, triângulo e za-

bumba, além de canções próprias em 
versões atualizadas. Fundada por Ga-
briel Caminha, que tem o seu trabalho 
solo difundido na Paraíba, e por músi-
cos os quais possuem outros projetos, 
tais como a Oxente Groove, ou já toca-
ram com outros artistas tais como Lucy 
Alves e Os 3 do Nordeste.

Evento contará com as participações do Forró do Candeeiro e poetas populares 

Projeto ‘Forró e Poesia’ 
acontecerá no dia 21

Música

Da Redação
Foto: Amanda Rocha/Divulgação

Caminha criou o Forró do Candeeiro

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.

Imagem: Divulgação

Na animação brasileira ‘Meu Amigãzão - O Filme’, a turma vai para uma colônia de férias

Foto: Marcos Russo

Tradicional livraria da capital paraibana comemora 50 anos

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial do 

Sympla para os ingressos
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Produção mostrará figuras folclóricas de Cajazeiras
AudiovisuAl

Começaram no último final de 
semana, em Cajazeiras, as filma-
gens de Aracati, produção da cineas-
ta Veruza Guedes que reúne em seu 
elenco nomes como Buda Lira, Mar-
célia Cartaxo, Ubiratan di Assis e Ri-
velino Martins, entre outros.

Segundo Veruza Guedes, o filme 
é uma ficção e se passa na Cajazeiras 
dos anos 1990 ou sugere essa tempo-
ralidade. O seu roteiro foi aprova-
do no Laboratório Para Jovens Ro-
teiristas (Jabre), no ano de 2018, no 
qual foi desenvolvido o seu primeiro 
tratamento. “Graças a aprovação na 
Lei Federal Aldir Blanc 2, pôde ser 
realizado no ano de 2022, contando 
com uma equipe de profissionais e 
artistas numa força-tarefa em nome 
da arte”, detalha a diretora.

Aracati é inspirado na vida de um 
casal de moradores de rua da cidade 
de Cajazeiras que percorria a cida-
de e povoou a imaginação de mui-
tas crianças nas décadas de 1980 e 
90, pelo inusitado de suas figuras: 

um baiano que deixou a sua famí-
lia circense de Vitória da Conquista 
para viver de amor com Tereza pelas 
ruas de Cajazeiras. O elemento fic-
cional do vento aracati surge como 
um terceiro personagem. 

Além dos personagens princi-
pais, que realmente viveram em 

Cajazeiras na época, outras figuras 
igualmente simbólicas surgem para 
contar essa história, como o boêmio 
João de Manezim, Tereza do Pau, Fá-
tima Cruz e o Palhaço Bolinha, to-
dos eles conhecidos na cidade.

Para viver esses personagens fo-
ram escalados atrizes e atores de pri-

meira grandeza, tais como Fernanda 
Ferreira, Buda Lira, Marcélia Carta-
xo, Ubiratan de Assis, Rosa Alencar, 
Jonas Carrazera e Rivelino Martins. 
Todos eles foram preparados pela 
também atriz Jamila Facury. 

A estreia do filme tem previsão 
para agosto, mês do aniversário da 

cidade e quando acontece o Cine 
Açude Grande, festival de cinema 
de Cajazeiras, também coordenado 
pela diretora do filme. 

“Aracati é uma homenagem a 
essas figuras folclóricas que fazem 
parte do imaginário popular da ci-
dade. Juntando todas as combina-
ções de personagens, paisagens e o 
próprio vento, pretendemos recons-
truir uma Cajazeiras e seu passado 
recente, como forma de preservar e 
tornar vivas o que lhe caracteriza”, 
explica a realizadora Veruza Gue-
des, que também é escritora e pro-
dutora cultural.

A cienasta publicou seu pri-
meiro livro de crônicas, Os Bao-
bás do Pirulito, em 2019, pela Edito-
ra Arribaçã. Tem em seu currículo 
a experiência de coordenar eventos 
como o Cine Açude Grande e a Fes-
ta Literária de Cajazeiras (Flica). É 
uma das coordenadoras do Mulhe-
rio das Letras do Sertão da Paraíba, 
cujo evento de lançamento aconte-
ceu em abril, em Cajazeiras, com o 
lançamento da antologia Ditos e ver-
sos para o fim do mundo.

Linaldo Guedes 
linaldo.guedes@gmail.com

Filmagens de ‘Aracati’, ficção que parte do imaginário popular do município e se passa nos anos 1990
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No Centro Histórico, Hotel Globo recebe mostra gratuita que reúne pinturas, esculturas e xilogravuras

Pinacoteca da UFPB ganha exposição
Artes visuAis

Pinturas, esculturas e xilogra-
vuras, que totalizam 23 peças, in-
tegram o acervo da Pinacoteca da 
Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB) que está em exposição no 
Hotel Globo, localizado no Cen-
tro Histórico da capital paraiba-
na, onde poderá ser visto gratui-
tamente, todos os dias da semana, 
sempre das 8h às 17h30, até o dia 
30 deste mês de maio.

A mostra coletiva Acervo da 
Pinacoteca da UFPB, que é reali-
zada pela Fundação Cultural de 
João Pessoa (Funjope), da Prefei-
tura Municipal, em parceria com 
a universidade, se caracteriza por 
contemplar três décadas de artes 
visuais (1960, 1970 e 1980), além de 
prestar homenagem póstuma ao 
gravurista paraibano José Costa 
Leite (1927-2021).

“O nosso objetivo, com essa 
exposição, é possibilitar que o vi-
sitante, seja turista ou o próprio 
paraibano, tenha a oportunidade 
de contemplar obras de grandes 
artistas da Paraíba, até porque 
essa é a terceira vez, ao longo dos 
seus 35 anos de existência, que a 
Pinacoteca da UFPB disponibili-
za, para fora do campus de João 
Pessoa, parte do seu acervo para 
ser observado pela população 
na cidade. No total, os visitantes 
podem ver 11 xilogravuras, três 
esculturas e nove pinturas”, ex-
plicou o chefe da Divisão do Ho-
tel Globo, o artista Willian Ma-
cêdo, que idealizou o projeto em 
parceria com o curador da mos-
tra, o professor e coordenador da 

Pinacoteca da UFPB, Gabriel Be-
chara Filho.

As obras estão distribuídas em 
duas salas do Hotel Globo. Em 
uma, o público pode contemplar 
trabalhos produzidos, ao longo de 
três décadas, por artistas parai-
banos consagrados, a exemplo de 
Flávio Tavares e Miguel dos San-
tos (1960); além de Fred Svendsen, 
Sandoval Fagundes e José Crisó-
logo (1970); Clóvis Júnior, Rosilda 
Sá e José Kléber (1980). E, ainda, 
estão incluídas obras de épocas 

mais recentes dos ceramistas Ma-
driano Basílio, Davi Queiroz e da 
pernambucana Virgínia Colares. 
Já o outro ambiente foi transfor-
mado em espaço de homenagem 
póstuma ao artista sapeense José 
Costa Leite, xilogravurista, cor-
delista e autor do Almanaque Po-
pular Brasileiro, radicado em Per-
nambuco, onde veio a morrer na 
cidade de Condado, em agosto do 
ano passado.

“Essa exposição é marcada 
pela diversidade de propostas e 

inventividade da arte paraiba-
na. Estou feliz de fazer a expo-
sição, mas, sobretudo, mostrar 
para os paraibanos e, principal-
mente, para os turistas, a arte da 
Paraíba”, disse o curador da mos-
tra, Gabriel Bechara Filho, além 
de coordenador da Pinacoteca da 
UFPB, onde está abrigada grande 
parte da memória artística da Pa-
raíba, acervo público esse que é 
considerado um dos mais expres-
sivos da arte, em âmbito local, e 
que também possui 550 itens de 

outros artistas visuais do Nordes-
te e do Brasil.

Gabriel Bechara Filho comen-
tou que a exposição ora aberta no 
Hotel Globo é “um recorte com 
obras de grandes artistas parai-
banos”, todas do acervo da Pi-
nacoteca da Universidade Fede-
ral da Paraíba. “Outro aspecto é 
a importância da Pinacoteca, que 
é do Departamento de Artes Vi-
suais da UFPB, pertence ao Cen-
tro de Comunicação, Turismo e 
Artes (CCTA), tendo sido um dos 
fundadores Hermano José, que foi 
o primeiro coordenador e deu im-
portante contribuição, pois conse-
guiu doação de obras por parte de 
artistas para o acervo, que foi am-
pliado por outros trabalhos, doa-
dos por professores do Departa-
mento”, apontou o curador.

Bechara Filho ainda destacou  
também a importância do Hotel 
Globo, que foi escolhido para abri-
gar a exposição por ser, atualmen-
te, o espaço que mais atrai turistas 
na cidade, o que “dá maior visibi-
lidade e ser um local privilegiado 
para exibir as obras dos artistas”, 
frisou ele.

“Essa exposição tem um valor 
histórico e artístico muito gran-
de. Estamos disponibilizando um 
acervo precioso da UFPB ao qual 
a sociedade de João Pessoa preci-
sa ter acesso. E ficamos muito con-
tentes em garantir esta parceria 
com a Pinacoteca da universida-
de, por meio da qual quem mais 
ganha é o público e os artistas que 
têm suas obras democratizadas”, 
afirmou o diretor executivo da 
Fundação Cultural de João Pes-
soa, Marcus Alves.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

No local, as 23 peças que integram o acervo da Pinacoteca da Universidade Federal da Paraíba ficam até o dia 30

Da esq. para dir.: exposição tem obras de nomes como Clóvis Júnior (‘São Sebastião’); Flávio Tavares (sem título); Miguel dos Santos (sem título); Sérgio Lucena (‘Salomé’) e Virgínia Colares (‘Por um fio’)

Fotos: Willian Macêdo/Divulgação

Foto: Willian Macêdo/Divulgação
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Edital foi reaberto para que professores ainda não inscritos no programa possam fazê-lo para receber os equipamentos

Estad0 entrega 10 mil notebooks
educação

Entrega simbólica dos computadores aos professores da Rede Estadual, através do Programa Paulo Freire - 
Conectando Saberes, ocorreu ontem, durante solenidade presidida pelo governador João Azevêdo

Fotos: Roberto Guedes

Com o objetivo de elevar o 
nível de ensino da Rede Esta-
dual da Paraíba, o governador 
João Azevêdo fez ontem, atra-
vés do Programa Paulo Freire 
- Conectando Saberes, a entre-
ga simbólica de 10 mil notebooks 
para professores que se inscre-
veram no projeto. Na ocasião, 
o governador garantiu que os 
professores que ainda não se 
inscreveram no edital do pro-
grama para receber os notebooks 
poderão fazê-lo, ainda nesta 
semana, para receber o equi-
pamento. Na compra dos pri-
meiros 10 mil notebooks foram 
investidos R$ 50 milhões pelo 
Governo do Estado.

“E é para valorizar ainda 
mais a educação que vamos 
continuar ampliando o número 
de escolas com laboratórios e gi-
násios em todo o estado. Inclu-
sive, já iniciamos a construção 
de 208 creches nos municípios 
da Paraíba, para que nossas 
crianças de zero a seis anos te-
nham uma estrutura mínima 
de apoio e as mães tenham se-

gurança ao deixar seus filhos 
em uma creche para enfrentar 
o mercado de trabalho”, disse o 
governador.

O governador afirmou o 
que é ser professor, já que tam-
bém foi um deles, e declarou 
que nenhuma atividade subs-
titui a relação da troca de ener-
gia que existe dentro de uma 
sala de aula entre o professor e 
os alunos. “É uma coisa mági-
ca que transforma a pessoa, e é 
por isso que eu digo que os pro-
fessores, por mais dificuldades 
que eles enfrentem, são energi-
zados. E foi por esse motivo que 
eles elevaram a educação da Pa-
raíba para o topo em plena pan-
demia”, afirmou.

Azevêdo lembrou que ao 
longo da pandemia da Co-
vid-19, a educação do estado 
teve que se reinventar e foi o 
segmento que melhor deu res-
posta na sua adaptação enquan-
to política pública.  “Não é à toa 
que esse reconhecimento por 
esse esforço tão grande foi reco-
nhecido e recebeu um prêmio 
nacional como o melhor proje-
to de educação do país durante 
o processo da pandemia. Ao ser 

convidado para receber o prê-
mio em São Paulo, eu disse que 
não tinha ido para receber um 
prêmio para o Governo do Esta-
do, mas sim em nome dos pro-
fessores que se adaptaram rapi-
damente ao programa de aulas 
on-line utilizando seus celula-
res para gravar o conteúdo das 
aulas”, elogiou o governador.

Ele afirmou, também, que 
tudo o que os professores da 
Rede Estadual passaram se re-
sume em uma única palavra: 
compromisso. “Em plena pan-
demia no ano de 2020, nós fo-
mos implantando políticas de 
educação, a exemplo do Paraíba 
que Educa, pelas redes sociais. 
Em seguida, passamos para a 
TV aberta através de convênio 
com a TV Assembleia, soltando 
as aulas através do canal 8.3; e 
depois, através da Rádio Taba-
jara, fizemos programas que 
foram transmitidos para todo 
o estado. Além disso, imprimi-
mos os assuntos das aulas para 
todos os estudantes da rede”, 
lembrou Azevêdo. 

E ressaltou: “O estado da Pa-
raíba é o segundo do país que 
tem o maior número de esco-

las por tempo integral. Só per-
demos para Pernambuco, que 
iniciou essa ‘estrada’ há alguns 
anos com o governador Eduar-
do Campos. E eu fico mais feliz 
ainda por saber que das 312 es-
colas em tempo integral da Pa-
raíba, cerca de 150 são escolas 
cidadãs técnicas. Elas prepa-
ram a mão de obra de nossa ju-
ventude para enfrentar o mer-
cado de trabalho”.

A professora de Língua Por-
tuguesa, Elisabete Monteiro, 
agradeceu pelo olhar atencio-
so do governo com a educação. 
“É uma satisfação receber essa 

ferramenta das mãos do gover-
nador, o que representa mais 
um capítulo da nossa vida de 
docente e um benefício mui-
to grande para que possamos 
preparar aulas mais dinâmicas 
para nossos alunos após o mo-
mento difícil de pandemia em 
que alguns de nós precisaram 
pedir computador emprestado 
para dar aula e sou muito gra-
ta por essa ação tão importan-
te”, declarou. 

Para o secretário de Estado 
da Educação da Ciência e Tec-
nologia, o físico Cláudio Furta-
do, a entrega dos primeiros 10 
mil notebooks para os profes-
sores da rede significa a valori-
zação da categoria. 

“Desde o ensino remo-
to forçado pela pandemia da 
Covid-19 nossos professores 
demonstraram resiliência to-
tal, e a entrega desses equipa-
mentos significa dizer que eles 
vão poder realizar suas tare-
fas de ensino híbrido de uma 
forma cada vez melhor e mais 
aplicada. Acredito que o ensi-
no híbrido veio para ficar, e os 
notebooks serão mais uma ferra-
menta que, na mão dos profes-

sores, serão transformados em 
conhecimento”, destacou.

O prefeito de João Pessoa, 
Cícero Lucena, que participou 
da solenidade, lembrou que a 
parceria com o Estado viabili-
za a integração de políticas pú-
blicas voltadas à sociedade. “Foi 
uma alegria participar desse 
evento porque estamos cons-
truindo uma educação melhor, 
o que representa o nosso com-
promisso com a cidade e o Es-
tado, a partir de avanços na 
tecnologia para que os jovens 
se tornem cidadãos com mais 
oportunidades, aprimorando 
seus talentos, projetando um 
amanhã mais justo, humano e 
solidário”, disse. 

O programa
Criado em 2020, o Progra-

ma Paulo Freire possibilitou aos 
professores da Rede Estadual, 
por meio de edital, efetuar ade-
são ao programa, sem a existên-
cia de concorrência para recebi-
mento de notebooks. Ontem, os 
equipamentos foram entregues 
pela manhã na escola Professor 
Pedro Augusto Porto Caminha, 
no bairro de Jaguaribe. 

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

Os policiais civis da Pa-
raíba vão receber promo-
ções, segundo anunciou o 
governador João Azevêdo 
(PSB), ontem, durante o pro-
grama semanal Conversa 
com o governador, transmi-
tido em cadeia estadual pela 
Rádio Tabajara. Ao todo, 
487 policiais, entre delega-
dos, agentes de investiga-
ção, peritos criminais, entre 
outros, serão beneficiados. 

Desde 2019, 1.517 promo-
ções já foram feitas na cate-
goria. Serão promovidos 33 
delegados; 299 agentes de 
investigação; 53 escrivães; 
um agente operacional; 12 
peritos criminais; 13 peri-
tos químico-legais; 24 peri-
tos médico-legais; 17 peritos 
odonto-legais; três papilos-
copistas; nove técnicos em 
perícia; e 23 necrotomistas. 

Ainda durante o progra-

ma, João Azevêdo comen-
tou que a política do seu 
governo, de não apenas con-
ceder promoções, mas de 
comunicar respeito pelos 
policiais. 

“Essa tem sido uma po-
lítica do nosso Governo. 
No caso da Polícia Civil, 
nós realizamos concurso 
para 1.400 vagas, conce-
demos a autonomia finan-
ceira e administrativa, que 
era um anseio de 30 anos 
e, ao longo do tempo, tive-
mos as condições de apri-
morar essa relação, não só 
com promoções, mas com 
respeito, quando senta-
mos com todas as catego-
rias e discutimos reajustes e 
avanços com cada segmen-
to da segurança pública”, 
declarou o gestor. 

 João Azevêdo lembrou 
que as promoções de 1.517 
policiais civis contemplam 
grande parte dos servido-
res da corporação. 

João Azevêdo anuncia promoção de mais 487 policiais civis
segurança pública

O governador João Aze-
vêdo comentou, ainda du-
rante o programa, sobre 
investimentos que serão 
antecipados na infraestru-
tura do Estado, graças a 
uma nova linha de crédi-
to disponibilizada para a 
Paraíba. Na última quinta-
feira (5), ele se reuniu com 
o profissional sênior do Es-
critório Regional das Amé-
ricas do Novo Banco de 
Desenvolvimento (NDB), 
Marcos Thadeu Abicalil. 

“Fomos convidados por 
representantes do ban-
co Brics, que é um banco, 
onde foi disponibilizado 
o  crédito para que a gen-
te possa realizar alguns in-

vestimentos, antecipando 
obras importantes para a 
infraestrutura do Estado. 
Fui entender a lógica desse 
empréstimo, são taxas im-
portantes, abaixo do mer-
cado convencional”, comen-
tou. 

Moradia
Além disso, o governa-

dor falou sobre a entrega 
de 100 casas do Residencial 
José Matias, em Belém, no 
Brejo paraibano, que acon-
teceu na última terça-fei-
ra (3). Na construção das 
residências foram investi-
dos aproximadamente R$ 
6 milhões, beneficiando di-
retamente mais de 400 pes-

soas. O gestor também foi 
homenageado, na ocasião, 
com a entrega da comenda 
“Amigo da Moradia”, em 
reconhecimento ao traba-
lho realizado para garantir 
a execução de programas 
de habitação no Estado. 

Prestação de contas
Ainda durante o progra-

ma, João Azevêdo ressaltou 
que a Secretaria Executiva 
do Orçamento Democráti-
co Estadual está realizan-
do simultaneamente em 14 
regiões, uma série de reu-
niões preparatórias, para 
as próximas audiências pú-
blicas que vão acontecer de 
forma presencial.  

“Graças ao números da 
pandemia conseguimos 
voltar agora presencial, o 
que será muito importante, 
principalmente pela parti-
cipação da população. Esse 
é um elemento principal 
para manter essa relação 
de respeito, ouvindo aqui-
lo que a população espera 
e deseja. E para a gente pre-
parar o orçamento do pró-
ximo ano baseado no fruto 
que é gerado nessas ple-
nárias. Além de ser uma 
grande festa da democra-
cia, é um espaço onde va-
mos estar prestando con-
tas à sociedade”, comentou 
João Azevêdo durante o 
programa.

Novos investimentos e entrega de moradias

“Nós temos 2.142 fun-
cionários e estamos em um 
percentual de universali-
zar as promoções duran-

te o nosso Governo e essa é 
a nossa forma de demons-
trar respeito, pois quere-
mos uma polícia cada vez 

melhor e manter a melhor 
Segurança do Norte/Nor-
deste, não apenas com in-
vestimentos na parte estru-

tural, mas, acima de tudo, 
no homem e na mulher que 
integra as nossas polícias”, 
acrescentou.

Rede
A Paraíba possui 
312 escolas em 

tempo integral; 150 
delas são escolas 
cidadãs técnicas
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A Câmara Municipal 
de João Pessoa, através da 
Comissão de Constituição, 
Justiça, Redação e Legis-
lação Participativa, deu o 
primeiro passo para a rea-
locação de dotação orça-
mentária no valor de apro-
ximadamente R$ 7 milhões. 
O projeto de mudança de 
destino do montante é 
oriundo da Prefeitura Mu-
nicipal da capital. 

A realocação no valor 
exato de R$ 6.933.200,00 é 
para cobertura de progra-
ma e despesa de caráter 
continuado na Secretaria 
de Gestão Governamen-
tal, na Superintendência de 
Limpeza Urbana e na Su-
perintendência Executiva 
de Mobilidade Urbana de 
João Pessoa.

Ainda na mesma reu-
nião da CCJ deu seguimen-
to a outros projetos acata-
dos. Entre eles um que cria, 
no âmbito do município de 
João Pessoa, o Cadastro 

Municipal de Pessoas Puni-
das por Maus-tratos a Ani-
mais, uma espécie de Fi-
cha Suja dos Maus-Tratos, 
que reunirá e dará publici-
dade às sanções aplicadas 
por violação aos direitos 
dos animais.

Outro projeto que teve 
a aprovação da Comissão 
modifica o Código de Obras 
da cidade, determinando 
que as edificações com mais 
de quatro pavimentos ou 
mais de 40 dormitórios, de-
verão ser dotadas de toma-
das de alimentação elétrica 
ou equipamento semelhan-
te. O PL que é de autoria do 
vereador Marcílio do HBE 
(Patriota), destina estes 
equipamentos ao abasteci-
mento de veículos elétricos 
e quando multifamiliares, 
deverão possuir medição 
individualizada de consu-
mo, instaladas, preferen-
cialmente, nos estaciona-
mentos.

A CCJ porém pediu vis-

O valor aproximado é de R$ 7 milhões e atenderá programas na Emlur, Semob e Gestão Governamental da PMJP

CCJ aprova realocação de recursos
na câmara municipal de Jp

Os membros da Comis-
são de Constituição e Justi-
ça da Assembleia Legislati-
va da Paraíba aprovaram o 
projeto proibindo a exigên-
cia, por planos e seguros pri-
vados de saúde suplemen-
tar, de consentimento do 
companheiro para a inser-
ção de Dispositivo Intraute-
rino (DIU) e Sistema Intrau-
terino (SIU) em mulheres 
casadas, em união estável 
ou em relacionamento de 
qualquer natureza.

A deputada estadual 
Pollyanna Dutra (PSB), au-
tora do texto, argumenta 
que a exigência de autoriza-
ção do companheiro para a 
implantação de um disposi-
tivo anticoncepcional é su-
brogar a liberdade sexual e 
reprodutiva da mulher ao 
domínio deste. Para a par-
lamentar, a regra restringe 
a liberdade, limita a digni-
dade e prejudica a saúde fe-
minina.

“Com isso, enfrentamos 
uma tradição de machismo 

Perto de 300 mil eleito-
res tiveram o título can-
celado e não poderão vo-
tar nas eleições de 2022. 
Segundo o Tribunal Re-
gional Eleitoral da Paraí-
ba (TRE-PB), 267.549 pes-
soas não regularizaram a 
sua situação junto à Justiça 
Eleitoral. O prazo foi até o 
último dia 4 de maio. 

Do total de títulos can-
celados na Paraíba, 43.319 

foram de eleitores que 
não votaram nas últimas 
três eleições. Mas a gran-
de maioria, 224.230 dos 
eleitores tiveram o docu-
mento cancelado por não 
revistar os dados no Tri-
bunal Regional Eleitoral. 

A revisão do cadastro 
é quando os Tribunais Re-
gionais Eleitorais (TREs) 
convocam os eleitores ins-
critos para verificar a re-
gularidade de sua inscri-
ção eleitoral. Caso o eleitor 
não atenda a esse chama-

do, o documento é cance-
lado. Para saber a situa-
ção do seu título, o eleitor 
pode consultar a situação 
da sua inscrição no site do 
TSE ou no cartório elei-
toral. 

No próximo dia 2 de 
outubro os mais de três 
milhões de eleitores ap-
tos na Paraíba vão às ur-
nas escolher os próximos 
deputados estaduais, fe-
derais, senadores, o pró-
ximo presidente e gover-
nador do Estado.

Comissão da Assembleia Legislativa 
aprova projeto que beneficia mulheres  

Tribunal Regional Eleitoral cancela 
267 mil títulos de eleitor na Paraíba

liberdade feminina eleições 2022

tas de um Projeto da verea-
dora Eliza Virgínia (Pro-
gressistas), que institui a 
obrigatoriedade de monito-
ramento eletrônico nas es-
colas da Rede Municipal de 
Ensino de João Pessoa,  com 
a utilização de câmeras de 
segurança. 

“Para isso vamos levar 

em consideração a área da 
escola, do número de alunos 
e funcionários existentes na 
unidade escolar, as suas ca-
racterísticas e dimensões, 
respeitando as regras exigi-
das pela Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas”, 
explicou a parlamentar.

Outro PL retirado de 

pauta determina que as 
empresas estatais, conces-
sionárias ou permissioná-
rias de serviços públicos e 
prestadoras de serviços que 
operam com cabeamento 
no município de João Pes-
soa terão um ano para iden-
tificar os cabos existentes. 
O propositor do projeto é 

Na reunião, a CCJ deu parecer favorável ao Projeto de Lei Ordinária apresentado pelo Executivo

do vereador Chico do Sin-
dicato (Avante).

“Vou pedir vista deste 
projeto porque estamos fa-
zendo um trabalho extra 
CPI (da Banda Larga). Exis-
te um projeto do vereador 
Chico, um outro da verea-
dora Eliza Virgínia (PP) e 
mais um do vereador Mar-
cos Henriques (PT), todos 
sobre a fiação na cidade. 
Estivemos na semana re-
trasada com o pessoal de 
pequenos provedores da 
cidade. Todos argumenta-
ram que estão sendo pre-
judicados na prestação de 
serviços por parte da Ener-
gisa. Diante deste cenário, 
desde já convido a todos, 
para participar na próxima 
segunda-feira (16) de uma 
audiência pública da CCJ 
para debater esses projetos 
e o assunto como um todo, 
no Plenário da CMJP”, re-
velou o presidente da CCJ, 
vereador Odon Bezerra (Ci-
dadania). 

A Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, Seccional Pa-
raíba (OAB-PB), realiza hoje 
a posse festiva da nova dire-
toria do triênio 2022/2024. 
A solenidade acontecerá no 
Teatro Ariano Suassuna, do 
Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE), em João Pessoa, 
a partir das 18h30. A pos-
se administrativa já aconte-
ceu no último dia 22 de de-
zembro. 

Segundo o presidente 
da OAB-PB, Harrison Tar-
gino, o evento se trata de 
um rito de passagem com 
o objetivo de reforçar a vi-
são institucional e social da 
OAB.“Também significa a 
confiança da direção nacio-
nal da OAB nas escolhas fei-
tas pelos advogados parai-

banos”, completou. Mesmo 
já exercendo o cargo des-
de o dia 1º de janeiro, Har-
rison ressaltou a sua alegria 
em formalizar a posse. “Fico 
muito feliz de ao lado de 
toda a diretoria eleita estar-
mos formalizando a nossa 
posse dos cargos e missões 
atribuídas pela advocacia 
paraibana”, ressaltou. 

O evento será comanda-
do pelo presidente da OAB 
Nacional, Beto Simonetti, e 
pelo presidente da OAB-PB, 
Harrison Targino. Além dis-
so, o evento contará com a 
presença de diretores da 
OAB nacional; presidentes 
de Seccionais, de Subseções 
e Comissões da OAB-PB, 
autoridades e representan-
tes da Sociedade Civil Or-
ganizada. 

Na mesma solenidade 
serão empossados simbo-

licamente a Diretoria da 
Caixa de Assistência dos 
Advogados (CAA-PB) e da 
Escola Superior da Advoca-
cia (ESA-PB). Também com-
põem a nova diretoria da 
OAB-PB os advogados e ad-
vogadas Rafaella Brandão 
(vice-presidente), Rodrigo 
Farias (secretário-geral), La-
rissa Bonates (secretária ge-
ral adjunta) e Leilane Soares 
(tesoureira).

Eles foram eleitos em 
novembro do ano passa-
do. Com 41,76% dos votos, 
a chapa comandada pelo 
advogado Harrison Targi-
no venceu a disputa para a 
presidência da Ordem dos 
Advogados. Maria Cristina 
Santiago (Kiu) ficou em se-
gundo lugar,  com 2.630 vo-
tos (36,28%), enquanto Raoni 
Vitta ocupou o terceiro, com 
1.592 votos (21,96%). 

OAB-PB empossa, hoje, nova diretoria para o triênio 2022/2024
posse festiva 

A nova diretoria, eleita no ano passado, já tomou posse administrativa no último dia 22 de dezembro

Foto:  Divulgação/OAB-PB

Foto: CMJP/Divulgação

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

e misoginia que de tão ar-
raigada parece fazer parte 
da nossa cultura. É tempo 
de reconstruir uma socie-
dade amparada na igualda-
de, na justiça e no respeito, a 

qual somente se conseguirá 
com a incansável luta pela li-
berdade, historicamente to-
lhida das mulheres brasilei-
ras”, justificou a deputada 
Pollyanna.

Deputada Pollyana Dutra (PSB) é autora do texto em debate

Foto: ALPB

O eleitor ainda pode consultar a situação da sua inscrição no site do TSE ou no cartório eleitoral

Foto: TRE-PB



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 10 de maio de 2022     15Brasil EDIÇÃO: Marcos Pereira
EDITORAÇÃO: Joaquim Ideão

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) rebateu novos 
questionamentos formula-
dos pelas Forças Armadas 
que, sem provas, colocam sob 
suspeição o processo eleito-
ral no país. Na resposta, cuja 
minuta o Estadão teve aces-
so, a equipe técnica da Corte 
reitera a segurança das ur-
nas eletrônicas e diz que não 
há “sala escura” de apuração 
dos votos. A expressão citada 
na resposta do TSE já foi usa-
da pelo presidente Jair Bol-
sonaro (PL) quando sugeriu 
uma contabilização parale-
la de votos controlada pelos 
militares.

Apesar das suspeitas que 
o representante das Forças 
Armadas apresentou ao TSE, 
discurso que também é sus-
tentado pelo presidente Jair 
Bolsonaro, até o momento 
não foi encontrada nenhu-
ma prova de fraude nas elei-
ções com urnas eletrônicas. 
No ano passado, a Polícia Fe-
deral fez levantamento de to-
dos os inquéritos abertos des-
de 1996 e nada encontrou que 
colocasse em suspeita a segu-
rança do processo de votação. 
Os indícios de irregularida-
des foram detectados quando 
ainda havia cédula de papel.

Como o Estadão revelou, 
as Forças Armadas fizeram 
88 questionamentos ao TSE, 
sendo que 81 deles já tinham 
sido divulgados. Estavam 
pendentes esses que fazem 
parte da resposta tornada 

pública nesta segunda-feira, 
9, pela Corte.

O relatório técnico do 
TSE classifica como “opi-
nião” as avaliações apresen-
tadas pelo representante das 
Forças Armadas na Comis-
são de Transparência, criada 
pela Corte para aperfeiçoar o 
processo eleitoral neste ano. 
Mesmo assim, rebate um a 
um os questionamentos em 
que os militares defendiam 
mudanças no processo de 
apuração e totalização dos 
votos, apontando o que cha-
ma de “equívocos”, “erros 
amostrais” e “erros de pre-
missa”.

“Não há, pois, com o de-
vido respeito, “sala escura” 
de apuração. Os votos digi-
tados na urna eletrônica são 
votos automaticamente com-
putados e podem ser conta-
bilizados em qualquer lugar, 
inclusive, em todos os pontos 
do Brasil”, diz a Corte, que, 
no entanto, afirma agrade-
cer “todas as considerações e 
contribuições ofertadas”.

No dia 27 de abril, Bolso-
naro defendeu em cerimônia 
oficial no Palácio do Planal-
to uma apuração paralela do 
TSE, encabeçada pelas Forças 
Armadas, e citou que atual-
mente havia uma “sala se-
creta”. “Como os dados vêm 
pela internet para cá e tem 
um cabo que alimenta a sala 
secreta do TSE, uma das su-
gestões é que, nesse mesmo 
duto que alimenta a sala se-
creta, seja feita uma ramifica-
ção um pouquinho à direita 
para que tenhamos do lado 

um computador das Forças 
Armadas, para contar os vo-
tos no Brasil”, afirmou o pre-
sidente na ocasião. No ano 
passado, ele dizia que o tribu-
nal queria eleger o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Sil-
va (PT) numa “sala escura”.

O TSE ainda desmente a 
tese apresentada pelas Forças 
Armadas de que a totalização 
dos votos seria feita apenas 
pelo TSE. “É impreciso afir-
mar que os TREs não parti-
cipam da totalização: muito 
pelo contrário, os TREs con-
tinuam comandando as to-
talizações em suas respecti-
vas unidades da federação”, 
afirma o ofício. A resposta foi 
dada a um quesito em que as 
Forças Armadas parecem in-

dicar como ser um problema 
a Corte eleitoral em Brasília 
somar o resultado da vota-
ção. “Recomenda-se que a to-
talização dos votos seja feita 
de maneira centralizada no 
TSE em redundância com os 
TRE, visando a diminuir a 
percepção da sociedade de 
que somente o TSE controla 
todo o processo eleitoral e au-
mentar a resiliência ciberné-
tica do sistema de totalização 
dos votos”, escreveu o gene-
ral que representa os milita-
res. Na resposta, o tribunal 
esclareceu ainda que, apesar 
de haver contagem nos Esta-
dos, a soma final ocorre em 
equipamentos centralizados 
em Brasília. O TSE lembrou 
que isso foi, inclusive, uma 

orientação da Polícia Federal 
para minimizar risco de ata-
ques hackers.

A minuta de respostas às 
Forças Armadas veio acom-
panhada de um despacho 
assinado pelo presidente do 
TSE, ministro Edson Fachin, 
que defende a Corte. “Cien-
te e cumpridor do seu papel 
constitucional ao longo dos 
últimos 90 anos, este Tribu-
nal manterá a sua firme atua-
ção voltada a garantir paz 
e segurança nas eleições, a 
aprimorar o processo elei-
toral, a propagar informa-
ções de qualidade e, acima de 
tudo, a exortar o respeito ao 
resultado das eleições como 
condição de possibilidade do 
Estado de Direito Democráti-

co e de uma sociedade livre, 
justa e solidária, nos termos 
da Constituição da Repúbli-
ca Federativa do Brasil”, diz 
o magistrado.

Eduardo Gayer 
Agência Estado

Corte reitera a segurança das urnas eletrônicas e afirma que não há “sala escura” de apuração dos votos

TSE rebate tese das Forças Armadas
eleições 2022

n 

O TSE ainda 
desmente a tese 
apresentada 
pelas Forças 
Armadas de que 
a totalização dos 
votos seria feita 
apenas pela 
Corte

O relatório técnico do TSE classifica como “opinião” as avaliações apresentadas pelo representante das Forças Armadas

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Os candidatos a presi-
dente da República vão dis-
putar neste ano um eleitora-
do significativo fora do país. 
Pela primeira vez, a chama-
da Zona Eleitoral Exterior 
ultrapassou a casa dos 600 
mil eleitores cadastrados na 
Justiça Eleitoral, sendo ago-
ra maior do que a população 
apta a votar em estados como 
Roraima, Acre e Amapá.

Até março, houve um au-
mento de quase 116 mil elei-
tores da comunidade brasi-
leira no exterior desde maio 
de 2018, quando o Tribunal 
Superior Eleitoral concluiu o 
cadastro para as eleições na-
quele ano. Apesar do cresci-
mento, esses eleitores costu-
mam receber pouca atenção 
dos candidatos, principal-
mente por causa da disper-
são no mundo. A Zona Elei-
toral Exterior representa 
apenas 0,4% do total de pes-
soas com título regular no 
país: 148,3 milhões.

O número parcial de re-
gistros representa um acrés-
cimo de 24%, em comparação 
com o de quatro anos atrás. 
Em maio de 2018, a comuni-
dade de eleitores no exterior 
era de 487.472 pessoas. Ago-

ra, com dados até março, são 
603.391. Um novo balanço 
deve ser divulgado até mea-
dos de julho. O ritmo de cres-
cimento, porém, caiu em re-
lação ao intervalo entre maio 
de 2014 e maio de 2018.

No primeiro turno de 
2018, o presidente Jair Bolso-
naro recebeu 58,7% dos vo-
tos e Ciro Gomes ficou em 
segundo com 14,5%. O petis-
ta Fernando Haddad figurou 
em terceiro com 10%. No se-
gundo turno, Bolsonaro le-
vou 71% dos votos contra 28% 
de Haddad.

Para o pleito de 2022, o 
presidente vai disputar a 
reeleição com a imagem no 
exterior abalada. Durante 
sua gestão, houve críticas em 
especial à China e a países 
europeus. Bolsonaro tam-
bém perdeu apoio do gover-
no dos Estados Unidos, após 
a derrota de Donald Trump 
para o democrata Joe Biden. 
Apesar dos processos que 
sofreu no Brasil por causa 
da Lava Jato - anulados de-
pois por decisão do Supremo 
Tribunal Federal -, Lula ain-
da preserva canais políticos 
com a comunidade interna-
cional. Na semana passada, 
por exemplo, foi capa da re-
vista ‘Time’.

Em geral, as campanhas 
presidenciais não desenvol-

vem estratégias específicas 
para esse público, que tem 
a chance de contato com os 
candidatos durante as via-
gens prévias às eleições. São 
exemplos recentes os en-
contros da Brazil Conferen-
ce, nos Estados Unidos, em 
que Ciro Gomes (PDT) este-
ve presencialmente, e o tour 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) à Europa.

Assim como os anteces-
sores, o presidente Jair Bol-
sonaro reservou espaços na 
agenda ao longo do manda-
to para se encontrar pessoal-
mente com integrantes da 
comunidade brasileira, por 
exemplo, em Miami, nos Es-
tados Unidos, e em Tóquio, 
no Japão, duas das mais nu-
merosas. Por outro lado, foi 
hostilizado e alvo de protes-
tos de críticos em Nova York 
e em Roma.

Na última semana do ca-
dastramento eleitoral, encer-
rado no último dia 4 de maio, 
a deputada Bia Kicis (PL-DF), 
aliada de Bolsonaro, usou as 
redes sociais para incentivar 
o registro de brasileiros em 
Portugal. No ano passado, o 
Itamaraty expandiu a rede 
consular, invertendo uma 
tendência de fechamento de 
postos, para melhorar o aten-
dimento e serviços aos brasi-
leiros residentes no Exterior.

O ministro Gilmar Men-
des, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), decidiu nes-
ta segunda-feira, 9, que a 
Assembleia Legislativa de 
Alagoas deve reabrir o pra-
zo de inscrição para as elei-
ções indiretas ao Governo 
do Estado. O ministro con-
cluiu que o edital de con-
vocação precisa passar por 
ajustes antes da votação.

A decisão estabelece a 
necessidade de observar 
três pontos:  o registro das 
candidaturas deve ser feito 
em chapa única - ou seja, 
não há possibilidade de vo-
tação separada para gover-
nador e vice-governador; 
os candidatos precisam es-
tar filiados a partidos polí-
ticos, mas o nome não pre-
cisa ter sido aprovado em 
convenção partidária; a vo-
tação precisa observar as 
condições de elegibilidade 
e as hipóteses de inelegibi-
lidade previstas na Consti-
tuição, incluindo a Lei da 
Ficha Limpa.

O ministro também au-
torizou que a votação seja 
nominal e aberta entre os 
deputados. Gilmar Men-
des ainda determinou que 
o tema seja colocado em vo-
tação com urgência no ple-

nário virtual, para que os 
demais ministros se ma-
nifestem sobre sua decisão 
monocrática.

 “A questão constitucio-
nal alusiva à dupla vacân-
cia é sensível, com reper-
cussões práticas profundas 
no funcionamento cotidia-
no da máquina estatal”, es-
creveu.

Autonomia
Em sua decisão, o minis-

tro afirma que os estados 
têm autonomia para encon-
trar a melhor “solução nor-
mativa” para preencher os 
cargos de governador e vice 
se as funções ficarem va-
gas ao mesmo tempo, desde 
que observem as “normas 
constitucionais que regem 
o acesso e qualificação do 
mandado eletivo, indepen-
dentemente da forma de 
provimento - se eleição di-
reta ou indireta”.

O ministro decidiu em 
uma ação movida pelo PP, 
que questionou seis pontos 
do edital. Os partidos MDB, 
PSDB e União Brasil tam-
bém pediram para acompa-
nhar o processo como ter-
ceiros interessados.

A eleição indireta para 
um mandato tampão, até 
o fim do ano, estava mar-
cada para o último dia 2, 

mas foi suspensa pelo mi-
nistro Luiz Fux, presiden-
te do STF, até que Gilmar 
Mendes, relator do proces-
so, se manifestasse.

Desde que o ex-gover-
nador Renan Filho (MDB) 
renunciou ao cargo para 
concorrer a uma vaga no 
Senado e o vice, Luciano 
Barbosa (MDB), deixou o 
governo após ter sido elei-
to prefeito de Arapiraca, o 
governo provisório de Ala-
goas é exercido pelo desem-
bargador Klever Loureiro, 
presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado.

Agência Estado
 
Agência Estado

Felipe Frazão e
Vinícius Valfré

Eleitorado brasileiro no exterior 
tem aumento recorde de 24%

novo balanço

Gilmar Mendes manda a AL de  
Alagoas refazer edital de  eleições 

governador e vice

Votação
O ministro Gilmar 
Mendes também 

autorizou que a votação 
seja nominal e aberta 
entre os deputados da 

Assembleia Legislativa 
de Alagoas
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Uma parceria da Empresa Paraibana
de Comunicação com a Secretaria de

Estado da Educação e da Ciência
e Tecnologia

Os professores mais experientes da rede 
estadual paraibana passam a limpo todo 
conteúdo para os nossos estudantes 
gabaritarem o Exame Nacional do Ensino Médio.
Do dia 17 de Maio até as vésperas da prova, 
é sintonizar para passar!

De terça a sexta
das 18 às 19h
na Tabajara AM 1.110

Áreas de Conhecimento:
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Matemática e suas Tecnologias
Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Ciências Humanas e suas Tecnologias
Abordagens interdisciplinares

APONTE SUA 
CÂMERA 

AQUI E OUÇA:

China tem política de ‘zero casos’, que inclui isolamento de bairros ou cidades inteiras, sempre que um surto é detectado

Pequim impõe novas restrições
aumento dos casos de covid-19

Isolados
Os serviços 

de transporte 
público em 

Chaoyang foram 
interrompidos

Vários parques em 
Pequim foram ontem fe-
chados no momento em 
que a capital chinesa es-
tabelece mais restrições 
para conter a propagação 
do novo coronavírus, à 
medida que o número de 
novos casos diários conti-
nua a aumentar.

A cidade registrou 49 
infecções nas últimas 24 
horas, incluindo 16 casos 
assintomáticos, elevando 
o total da atual onda para 
pouco mais de 700. A Chi-
na pratica política de ‘zero 
casos’, que inclui o isola-
mento de bairros ou cida-
des inteiras, sempre que 
um surto é detectado.

Chaoyang e Shunyi 
- os dois distritos de Pe-
quim no centro das últi-
mas infecções - estão pa-
ralisados. Os moradores 
foram instruídos a ficar 
em casa e os habitantes 
de outras áreas da cidade 
proibidos de entrar nas 
zonas afetadas.

Todos os serviços de 
transporte público em 
Chaoyang - que abriga 
quase 4 milhões de pes-
soas e muitos complexos 
comerciais - foram inter-

rompidos, e os funcioná-
rios de escritório estão 
trabalhando em casa.

O Chaoyang, um dos 
maiores parques de Pe-
quim, foi fechado até 
novo aviso, juntamente 
com a Floresta Olímpica 
e os parques de Shunyi.

“O número de novos 
casos ainda está em ní-
veis altos”, disse o por-
ta-voz do governo mu-
nicipal de Pequim, Xu 
Hejian, no último domin-
go. “A batalha contra o 
vírus está num impas-
se. Devemos intensificar 
o controle em áreas-cha-
ve”, afirmou. Os mora-
dores de Pequim passa-
ram por três rodadas de 
testes em massa desde o 
início do surto, juntamen-
te com outras medidas de 
precaução, para impedir 
a propagação da doença.

Agência Brasil

O secretário-geral da Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU) iniciou, ontem, visita 
de dois dias à Moldávia, país 
que faz fronteira com a Ucrâ-
nia. António Guterres preten-
de manifestar sua “solidarie-
dade e gratidão” pela ajuda 
prestada aos refugiados ucra-
nianos.

Desde o início da invasão 
russa da Ucrânia, em 24 de fe-
vereiro, chegaram ao territó-
rio mais de 450 mil refugiados 
ucranianos, dos quais qua-
se 100 mil permaneceram na 
Moldávia, país que também 
sofre significativas perdas co-
merciais e registra aumento de 
preços da energia e dos trans-
portes.

Pequena antiga república 
soviética com cerca de 2,5 mi-
lhões de habitantes, localizada 
entre a Ucrânia e a Romênia, 
a Moldávia receia ser desesta-
bilizada pela ofensiva russa, 
tendo as tensões aumentado 
quando, no final de abril, ocor-
reram várias explosões na re-
gião  separatista pró-russa da 

Secretário-geral na ONU visita a Moldávia
fronteira com a ucrânia

Transnístria. Na agenda oficial 
de Guterres a Chisinau consta 
encontro e entrevista coletiva 
conjunta com a presidente da 
Moldávia, Maia Sandu, bem 
como reunião com a primeira-
ministra Natalia Gavrilia.

Hoje, Guterres, que esteve 
no fim de abril em Kiev e Mos-
cou, encontra-se com o presi-

Agência Brasil

População
Antiga república 

soviética, a Moldávia 
tem cerca de 2,5 

milhões de habitantes

dente do Parlamento da Mol-
dávia, Igor Grosu, e visita um 
centro de refugiados, onde terá 
contato com refugiados ucra-
nianos. 

A viagem de Guterres coin-
cide também com o 30º ani-
versário da entrada da Moldá-
via como membro das Nações 
Unidas.

n 

António 
Guterres 
pretende 
manifestar sua 
“solidariedade 
e gratidão” pela 
ajuda prestada 
aos refugiados 
ucranianos

Hoje, António Guterres encontra-se com o presidente do Parlamento da Moldávia

Foto: ONU/Reprodução

A União Europeia (UE) 
manifestou consternação 
pelo “flagrante desprezo” 
da Rússia pela vida dos 
civis, ao atacar escola na 
Ucrânia usada como refú-
gio na região de Lugansk, 
no leste do país.

Os 27 Estados-membros 
estão “consternados pelo 
ataque aéreo russo contra 
um edifício escolar em Be-
logorovka, região de Lu-

gansk, em que, segundo se 
informa, morreram mui-
tas crianças”, afirmou, no 
Twitter, o alto representan-
te para a política externa, Jo-
sep Borrell.

“A UE condena o fla-
grante desprezo da Rússia 
pela vida civil e apoiará os 
esforços para levar os res-
ponsáveis à Justiça”, acres-
centou o chefe da diploma-
cia europeia.

No último sábado, um 
bombardeio aéreo russo 
atingiu uma escola em Be-

logorovka, onde dezenas 
de pessoas tinham se refu-
giado, tendo o presidente 
ucraniano, Volodymyr Ze-
lensky, confirmado que há 
registro de 60 mortos. Se-
gundo o governador local, 
Serguii Gaidai, as autori-
dades conseguiram resga-
tar 30 pessoas.

Belogorovka está loca-
lizada em uma das áreas 
onde ocorrem violentos 
combates entre tropas ucra-
nianas e russas, na região 
separatista de Lugansk.

UE condena desprezo da Rússia
vida de civis

O Estado-Maior do Exér-
cito da Ucrânia advertiu on-
tem para a “alta probabilida-
de de ataques com mísseis” 
das forças russas. O alerta é 
feito no dia em que Moscou 
comemora o Dia da Vitória 
sobre a Alemanha nazista 
na Segunda Guerra Mundial.

Segundo as chefias mi-
litares ucranianas, a Rússia 
destacou cerca de 19 bata-
lhões táticos para a região 
Belgorod, sobre a linha de 
fronteira com a Ucrânia. Os 
batalhões incluem aproxima-
damente 15.200 integrantes, 
tanques, baterias de mísseis 
e outros tipos de armamento.

Em algumas áreas da re-
gião de Zaporizhia, as for-
ças russas estão, de acordo 
com Kiev, “apreendendo do-
cumentos pessoais da po-
pulação local sem uma boa 
razão”. As autoridades ucra-
nianas alegam que as forças 
russas forçam as populações 

Probabilidade de ataques com mísseis
Agência Brasil

Agência Brasil

“Como o conflito 
continua,  
as reservas 
russas de 
munições 
guiadas com 
precisão 
provavelmente 
já se esgotaram

locais a participar das come-
morações do Dia da Vitória. 
A Praça Vermelha, em Mos-
cou, foi palco, ontem, do tra-
dicional desfile militar de 9 
de maio.

Com base em relatório 
diário dos seus serviços de 
informações militares, o 

Ministério Britânico da De-
fesa afirma que a Rússia está 
esgotando suas munições de 
precisão. A situação deverá 
resultar no recurso a arma-
mento impreciso, que pode 
disseminar ainda mais a de-
vastação em solo ucraniano.

O relatório britânico esti-
ma que, embora a Rússia te-
nha afirmado que “as cidades 
ucranianas estariam, portan-
to, a salvo de bombardeios”, 
as munições imprecisas re-
presentam risco crescente

“Como o conflito conti-
nua além das expectativas 
russas do pré-guerra, as re-
servas russas de munições 
guiadas com precisão pro-
vavelmente já se esgotaram”.

“Isso obrigou à utiliza-
ção de munições antiquadas, 
mas disponíveis, que são me-
nos fiáveis, menos precisas e 
mais facilmente intercepta-
das”, diz o relatório. Londres 
acrescenta que a Rússia “pro-
vavelmente terá dificuldades 
para substituir o armamen-
to de precisão que já gastou”.
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A Petrobras aumentou, hoje, 
em 8,87% o preço do óleo die-
sel em suas refinarias. O preço 
médio da venda do combustí-
vel para as distribuidoras da es-
tatal subiu R$ 0,40, passando de 
R$ 4,51 para R$ 4,91. O impacto 
nas bombas dos postos de com-
bustíveis deve ser imediato, com 
efeitos sobre o custo do frete e, 
por consequência, nos preços de 
todos os produtos. Em João Pes-
soa, por exemplo, o preço do li-
tro do diesel pode chegar a R$ 
7,39 e superar o da gasolina (R$ 
7,29). A categoria dos caminho-
neiros quer o reajuste da tabela 
do frete e sinaliza paralisação.

Conforme o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) de abril, o óleo die-
sel acumula alta de 46,47% nos 
12 meses anteriores. O último 
reajuste realizado pela Petro-
bras ocorreu em 11 de março, no 
índice de 24,9%. Mesmo com os 
constantes reajustes, a Associa-
ção Brasileira dos Importadores 

Com alta média de R$ 0,40, litro do combustível alcança R$ 7,39 em João Pessoa

Preço do diesel sobe e deve 
impactar no custo do frete

a partir de hoje

Semana passada o Banco Central 
do Brasil em reunião do Copom 
– Conselho de Política Monetária 

aumentou em um ponto percentual a taxa 
básica da economia, a tão famosa Selic, 
aumento este dentro do esperado e sinalizou 
que vem mais aumento, embora ameno, na 
próxima reunião.

Aquela história de que o ciclo do aumento 
dela iria parar na taxa de 12,75% ao ano 
já foi para o espaço, a inflação de março 
(IPCA) em 1,62% e a prévia de abril (IPCA-
15) em 1,73% não permitem refresco no 
combate por parte do Copom. 

O último boletim Focus do Banco Central 
do Brasil, divulgado em 29/04, projeta 
uma inflação para 2022 em 7,89% e se 
levarmos em consideração que a meta da 
inflação de 2022 é de 3,5% e o seu teto de 
5%, presumimos que tampouco a meta ou 
o teto serão alcançados neste ano. Assim, 
ficaremos na expectativa que só em 2023 a 
meta ou o teto possam serem atingidos.  

E voltando ao nosso tema, algumas 
pessoas me perguntaram durante a semana 
o que fazer com Selic a 12,75% ao ano e com 
sua perspectiva de aumentar.  

Minha resposta foi simples: vida que 
segue!

Já estamos no ciclo de aumento dela 
desde 2021, o próprio presidente do Banco 
Central do Brasil já sinalizava a Selic acima 
de 12%. 

Então, do 
ponto de vista da 
educação financeira 
continue com os 
seus princípios de 
viver em um degrau 
abaixo do seu 
poder aquisitivo, 
decidindo primeiro 
quando vai guardar 
para depois orçar 
seus gastos, 
pesquisando preços 
para suas compras, 
gerenciando 
principalmente 
seus gastos com 
alimentação. Neles 
temos a maior 
chance de fazer 
a diferença nas 

contas mensais. 
E quanto a sua carteira de investimentos, 

aproveite o momento da renda fixa, veja as 
oportunidades com menores valores iniciais 
de aporte nos bancos digitais e corretoras 
de ativos atrelados ao IPCA mais juros, 
balanceando com outros indexados ao CDI. 

Neste momento é conduzir sua vida 
sabendo que a inflação não está para 
brincadeira, mas que buscando os passos 
de uma vida com educação financeira você 
poderá passar por esta fase sem deixar 
de seguir o caminho para alcançar suas 
metas, objetivos e sonhos, dentro do seu 
planejamento financeiro familiar.

E agora, com a 
Selic a 12,75%?

Ponto 
  de Equilíbrio

Flávio Uchôa
flaviouchoa@terraavistaassessoria.com.br | Colaborador

“Aproveite 
o momento 
da renda 
fixa, veja as 
oportunidades 
com menores 
valores iniciais  
nos bancos e 
corretoras de 
ativos

Flávio Uchôa

No setor de alimentos, 
o presidente da Associação 
de Supermercados da Paraí-
ba (ASPB), Cícero Bernardo, 
afirma que é difícil mensu-
rar o custo do diesel e do frete 
mais caro sobre os produtos. 
Contudo, ele frisa que o rea-
juste de preços é certo. “Os 
carregamentos que chegam 
hoje já foram contratados an-

tes, mas, a partir de agora, as 
negociações já terão outros 
valores. O impacto será senti-
do nas mercadorias que che-
garem na semana que vem, 
provavelmente”.

O dirigente ainda cita ou-
tro fator influenciado pelo 
diesel. “Muitos supermerca-
dos de porte médio utilizam 
um gerador durante algumas 

horas da noite para manter 
tudo refrigerado. É um ser-
viço que tem um custo”, co-
menta Cícero Bernardo. 

Passeios mais caros
O empresário do setor de 

turismo, Antônio Pedro, di-
rige uma empresa de recep-
tivo, em João Pessoa, e afir-
ma que, mesmo segurando 

parte dos aumentos, o va-
lor dos passeios já aumen-
tou mais de 30%, nos últimos 
dois anos. “Nós optamos por 
reduzir a margem de lucro 
para não perder os clientes. 
Se repassamos para o cliente, 
ele não fecha negócio. Faze-
mos de tudo para vender os 
pacotes com todos os assen-
tos dos veículos ocupados”.

Setor projeta reajuste no valor dos alimentos

Thadeu Rodrigues 
thadeu.rodriguez@gmail.com

O retorno das festas em 
todo estado, em especial os fes-
tejos juninos, está promovendo 
um aquecimento no comércio 
varejista. Em Campina Gran-
de, por conta dos 30 dias de São 
João, as contratações já começa-
ram no comércio. A Câmara de 
Dirigentes Lojistas da cidade 
estima que somente no mês de 
junho mais de 200 pessoas se-
jam contratadas para trabalhar 
temporariamente por conta do 
aumento das vendas nas lojas 
varejistas de roupas, calçados, 
utilidades e perfumaria. 

A estimativa é que essas 
vendas cresçam cerca de 8% 
em um comparativo com 2019, 
último ano de realização de fes-
tas. Após aquele ano, os even-
tos foram proibidos por conta 
da pandemia de Covid-19.

O empresário Eliézio Bezer-
ra, proprietário de lojas de cal-
çados da cidade, acredita que 
deverá contratar um número 
significativo de pessoas. “Nós 
devemos aumentar em 15% o 

Comércio de CG espera contratar 200 pessoas
SÃo joÃo

de Combustíveis informa haver 
uma defasagem de R$ 1,27 no 
preço do diesel, em relação ao 
mercado internacional. O supos-
to índice é de 21%. Pesquisa da 
Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) de 7 de maio encontrou 
preço de R$ 8,387 em um posto.

O presidente do Sindicato 
dos Motoristas e Ajudantes de 
Entregas do Estado da Paraí-
ba (Sindmae-PB), Marcos Antô-
nio, afirma que o novo reajuste 
inviabiliza o desempenho das 
atividades. Ele conta que a ta-
bela de frete permanece a mes-
ma desde antes de março deste 
ano. “Nós estamos em nego-
ciação com o Governo Federal 
para rever essa política de pre-
ços. Precisamos recompor os va-
lores pelos nossos serviços. Caso 
contrário, faremos uma para-
lisação no final desta semana. 
Mesmo antes do reajuste, já en-
contramos postos cobrando R$ 
7,12 pelo diesel, nos postos do 
Nordeste”.

O repasse do reajuste deve 
ser imediato, segundo o presi-

dente do Sindicato do Comér-
cio Varejista de Derivados de 
Petróleo do Estado da Paraíba 
(Sindipetro-PB), Omar Hamad. 
“Na verdade, os reajustes já vêm 
ocorrendo nos postos, nos últi-
mos dias”, enfatiza. Conforme o 
dirigente, talvez o aumento não 
seja dos 40 centavos de real, con-
siderando que o diesel vendido 
nos postos é composto por 10% 
de biodiesel, que não reajustou.

Pesquisas mostram alta
As pesquisas realizadas pela 

Secretaria Municipal de Prote-
ção e Defesa do Consumidor de 
João Pessoa (Procon-JP) mos-
tram que, no dia 28 de abril, o 
menor preço do diesel S10 ti-
nha aumentado de R$ 6,39 para 
R$ 6,43, em relação à semana an-
terior. O produto teve alta em 12 
postos de combustíveis. O maior 
preço era de R$ 6,990. Já a pes-
quisa do dia 5 de maio apon-
tou que 29 postos elevaram os 
valores. Contudo, o menor e o 
maior preço foram mantidos. 
Uma nova pesquisa será reali-
zada amanhã.

“Nós estamos em 
negociação com o 
Governo Federal 
para rever 
essa política 
de preços. 
Precisamos 
recompor os 
valores pelos 
nossos serviços. 
Caso contrário, 
faremos uma 
paralisação 
no final desta 
semana

Marcos Antônio

quantitativo de funcionários 
para atender à demanda, que já 
se mostra crescente nas últimas 
semanas”, informou. Eliézio 
revelou que já está tendo difi-
culdades em atender os consu-
midores, considerando que os 
novos funcionários ainda es-
tão passando por treinamen-
tos. “Na semana passada, tive-
mos que remanejar pessoas dos 
escritórios para atuar no atendi-
mento direto com o cliente. Essa 
grande procura foi proporcio-

nada pelo dia das mães. Porém, 
as festas que já têm um gancho 
para o São João têm feito a de-
manda reprimida voltar. Isso é 
bom para o comércio”, declarou.

Além do comércio, os se-
tores da indústria e serviços 
também devem iniciar contra-
tações de novos colaboradores 
no mês de junho. 

“Os setores produtivos 
aguardam com expectativa a 
demanda reprimida que o re-
torno d’O Maior São João do 

Mundo tem provocado nos 
consumidores. Para os empre-
sários, principalmente dos se-
tores de serviços e do varejo, 
esse é o momento de recuperar 
aqueles prejuízos que foram 
acumulados durante o período 
mais complicado da pandemia. 
O período dos festejos juninos 
é considerado a segunda data 
mais importante para a nossa 
economia, atrás somete do Na-
tal”, disse o presidente da CDL, 
Artur Almeida.

Estimativa da CDL é que as vendas cresçam cerca de 8% em comparação ao mesmo período de 2019
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Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 1,60%

R$ 5,157
-1,79%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

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

Euro  Comercial

1,72%

R$ 5,445

Libra  Esterlina

1,95%

R$ 6,360

Ibovespa

103.250 pts

Selic

Fixado em 04 de 
maio de 2022

12,75%



Para destravar a reforma 
tributária no Senado, o minis-
tro da Economia, Paulo Gue-
des, disse ontem que o go-
verno pode apresentar uma 
versão “mais enxuta” do pro-
jeto com a proposta de aumen-
to do imposto de renda sobre 
os super-ricos e redução dos 
impostos cobrados sobre as 
empresas.

“A hora é agora. Já aprova-
mos essa reforma na Câmara 
[dos Deputados], ela está tra-
vada no Senado. Podemos fa-
zer uma versão mais enxu-
ta, tributando os super-ricos e 
reduzindo o imposto sobre as 
empresas”, disse Guedes du-
rante a apresentação de uma 
nova ferramenta para moni-
torar os investimentos no país.

O ministro defendeu ain-
da o fim de toda tributação so-
bre a indústria “para permitir 
que o Brasil, que tem todas as 
matérias-primas, seja uma po-
tência mundial”. Ele disse que 
o governo já segue nesse cami-
nho, e mencionou a redução 
no Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI), promovi-
da via decretos publicados no 
fim do mês passado.

A fala do ministro ocor-
re depois de o ministro Ale-
xandre de Moraes, do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), ter 
suspendido, na sexta-feira, 6, 
parte da redução do IPI, aten-
dendo a pedido do partido So-
lidariedade.

A legenda alegou que a re-
dução do IPI em todo o país 
para produtos que também 
são produzidos na Zona Fran-
ca de Manaus prejudicaria a 
vantagem competitiva e o de-
senvolvimento da região.

Moraes suspendeu limi-
narmente (de maneira provi-
sória) a redução do IPI para 
todos os produtos que tam-
bém sejam produzidos na 
Zona Franca, onde vigora re-
gime tributário diferenciado, 
protegido pela Constituição. 
Isso inclui itens como sapa-
tos, TV’s, aparelhos de som, 
móveis, brinquedos e outros.

“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 protegi-
do”, escreveu o ministro.

Monitor de investimentos
O Monitor de Investimen-

tos foi lançado ontem em par-
ceria com o Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento 
(BID) e apoio financeiro do 
governo do Reino Unido, por 
meio de um fundo dedica-
do ao desenvolvimento sus-
tentável.

Na plataforma ficam dis-
poníveis dados e projeções so-
bre a economia brasileira e os 
planos de desenvolvimento 
para os setores como os de in-
fraestrutura, energia, conecti-
vidade e saneamento. A ideia 
é que a ferramenta traga o de-
talhamento e a avaliação sobre 
a sustentabilidade de todos os 
projetos de parceria público
-privada existentes no Brasil.

“A plataforma vai reunir 
para o investidor informações 
relevantes sobre cada projeto 
disponível, dados da série his-
tórica, aspecto social, aspecto 
ambiental, plano de expansão 
e todas as informações neces-
sárias para ajudar a ilustrar 
não só projeções de investi-
mento como para dar subsídio 
na tomada de decisão”, expli-
cou Daniella Marques, secre-
tária de Produtividade e Com-
petitividade do ministério.
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Paulo Guedes, da Economia, afirmou que o governo pode reduzir os impostos cobrados sobre as empresas

Ministro defende taxar super-ricos
reforma tributária

73,2 milhões 

Pix bate novo 
recorde diário 
de transações, 
informa BC

O Pix bateu novo recorde 
de transações diárias na últi-
ma sexta-feira, 6, informou, 
ontem, o Banco Central em 
um único dia, foram feitas 
73,198 milhões de operações, 
bem acima do recorde ante-
rior, de 7 de abril deste ano, 
de 63,504 milhões de transfe-
rências de recursos em tem-
po real.

Em março, último dado 
mensal disponível, o Pix al-
cançou 1,6 bilhão de tran-
sações, o maior nível da sé-
rie iniciada em novembro de 
2020, com a criação do servi-
ço de pagamentos instantâ-
neos pelo BC.

No mês, R$ 784,7 bilhões 
foram movimentados, tam-
bém um recorde da série.

Thaís Barcellos 
Agência Estado

Saque extra do FGTS será liberado a partir de amanhã 
Nascidos em abril

O saque do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) será liberado para os 
trabalhadores nascidos em 
abril a partir de amanhã, e 
para os nascidos em maio a 
partir do sábado, 14. As mo-

vimentações do chamado sa-
que extraordinário estarão 
disponíveis até 15 de dezem-
bro deste ano.

O valor do saque do FGTS 
será depositado em conta 
poupança social, no aplica-
tivo Caixa Tem.

O crédito poderá ser usa-
do pelo trabalhador como 

quiser. O montante pode, por 
exemplo, ser transferido para 
outra conta, ser usado para 
quitar débitos, pagar boletos 
ou fazer compras de produ-
tos e serviços.

No Caixa Tem, também 
será possível pagar com o 
saldo por meio da leitura de 
QR Code em maquininhas 

de cartão de lojas físicas. O 
valor disponível para o sa-
que extraordinário pode ser 
consultado no site da Caixa 
ou pelo aplicativo do FGTS 
para celulares.

Caso o trabalhador não 
queira sacar o montante, o 
crédito será devolvido para 
a conta até 15 de dezembro 

deste ano. O crédito automá-
tico na conta poupança social 
poderá ser desfeito até o dia 
10 de novembro.

Quem não quiser receber 
o valor do saque extraordiná-
rio deverá acessar o aplicati-
vo do FGTS ou ir a uma agên-
cia da Caixa informar que 
não quer receber o dinheiro.

Redação 
O Estado de S. Paulo

Atendimentos do Sebrae Paraíba registram alta de 26%
em 2021

O Sebrae Paraíba realizou 
um total de 275.775 atendi-
mentos em 2021, um número 
26% maior em relação a 2020. 
Além disso, mais de 35 mil 
empresas consumiram 200 
mil horas de consultorias em 
gestão e inovação, proporcio-
nando maior qualificação de 
equipes para superar os de-
safios do mercado.

O superintendente do Se-
brae Paraíba, Walter Aguiar, 
destacou a importância da 
instituição como referência 
quando o assunto é empreen-
dedorismo. “Nosso propósi-
to é transformar os pequenos 
negócios em protagonistas do 
desenvolvimento sustentável 
do país e esses números da 
Paraíba mostram que estamos 

cada vez mais firmes na nos-
sa missão”, destacou.

Outro número de destaque 
é que em 2021, 112.520 pessoas 
físicas foram atendidas, um 
crescimento de 123,5% em re-
lação ao número de 2020. Fo-
ram 149 cursos presenciais 
com 3.533 inscritos e 534 ofi-
cinas com mais de 16 mil 
participantes, além de 99 mil 

orientações, 437 palestras e 32 
seminários realizados.

A instituição também al-
cançou o maior índice de re-
comendação do Sebrae do 
país. Mais de oito em cada 10 
clientes são promotores do Se-
brae, atribuindo notas nove e 
10 para o grau de recomenda-
ção dos produtos e serviços 
que são ofertados.

n 

Mais de 35 
mil empresas 
consumiram 
200 mil 
horas de 
consultorias 
em gestão

Felipe Pontes 
Agência Brasil

Monitor
Plataforma lançada 

em parceria com o BID 
disponibiliza dados e 

projeções da economia 
brasileira e os planos de 
desenvolvimento para 
cada um dos setores

O faturamento da in-
dústria voltou a cair pelo 
segundo mês consecutivo 
em março, acompanhado de 
estabilidade em dados como 
emprego, horas trabalhadas 
e utilização da capacidade 
instalada. De acordo com os 
Indicadores Industriais di-
vulgados pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), 
o primeiro trimestre de 2022 
registrou ainda queda signi-
ficativa no faturamento na 
comparação com o mesmo 
período de 2021.

No mês passado, o fatu-

Faturamento real na indústria cai, mas 
geração de emprego se mantém estável 

dados do setor 

Lorenna Rodrigues 
Agência Estado

ramento das fábricas brasi-
leiras caiu 0,4% ante feverei-
ro, já considerando os efeitos 
sazonais entre os dois meses. 
Na comparação com março 
do ano passado, a queda é 
mais forte, de 6,4%. No pri-
meiro trimestre, o recuo foi 
de 6,7%

Já o emprego na indús-
tria ficou estável em mar-
ço ante fevereiro (0,0%). Au-
mentou 2,7% na comparação 
com o mesmo mês do ano 
passado. De janeiro a mar-
ço, o emprego no setor su-
biu 3,1%.

Apesar da queda no fa-
turamento, as horas traba-
lhadas nas fábricas ficaram 

estáveis em março em rela-
ção a fevereiro, considerando 
o ajuste sazonal. Com isso, 
a utilização da capacidade 
instalada na indústria pou-
co variou: chegou a 80,9% em 
março, ante 81,0% no mês an-
terior. Em março de 2021, es-
tava em 80,3%.

A massa salarial real na 
indústria caiu 0,3% em rela-
ção a fevereiro, mas aumen-
tou 1,1% na comparação com 
março de 2021. No trimestre, 
o aumento foi de 1,5%.

Já o rendimento médio 
real no setor teve queda de 
0,2% no mês, de 1,6% no com-
parativo anual e também de 
1,6% no trimestre.

Lucro
Na comparação com 

março do ano passado, 
o faturamento do setor 

em março deste ano 
registrou uma queda 
acentuada de 6,4%, 

segundo dados da CNI

Foto: Divulgação/CNI

Rendimento médio real no setor teve queda de 0,2% no mês, de 1,6% no comparativo anual e também de 1,6% no trimestre
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A Comissão de Infraestru-
tura (CI) do Senado se reúne 
hoje, a partir das 10h, e pode 
aprovar o projeto de lei que 
limita a inclusão de cobrança 
pelas chamadas perdas não-
técnicas na conta de luz (PL 
5325/2019). Entre essas perdas 
estão furtos de energia, erros 
de medição e erros no proces-
so de faturamento.

Pelo texto, a distribuidora 
só poderá repassar o custo da 
energia perdida para o consu-
midor até certo valor. O limi-
te seria definido pela Agência 
Nacional de Energia Elétri-
ca (Aneel). Qualquer quantia 
excedente seria custeada pela 
própria distribuidora.

O projeto originalmen-
te proibiu totalmente essa 
cobrança, mas a Comis-
são de Fiscalização e Con-
trole (CTFC) fez a mudança 
para que houvesse um limi-

EDIÇÃO: J. N. Ângelo
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

Diversidade

06 de Dezembro de 1994. Essa data mudou 
definitivamente minha trajetória de vida e profissional, 
quando minha carteira de trabalho foi assinada 

pelo chefe-geral Jorge Ribask à época responsável pela 
Embrapa Semiárido, em Petrolina (PE). Nesses 28 anos de 
Serviço Público à cidadania brasileira, uma das coisas mais 
bacanas que pude usufruir foi a possibilidade de trabalhar 
em quatro territórios nordestinos: na região do Vale do São 
Francisco, primeiramente, no Recôncavo Baiano, em terras 
alagoanas, até o início de 2021, quando pude participar do 
esforço de implantação da Embrapa Alimentos e Territórios, 
e no topo da Borborema, na minha querida Campina 
Grande, na Embrapa Algodão fundada há 47 anos.

Por mais ou menos tempo vivendo nesses lugares, 
desenvolvi um olhar diferenciado sobre o Nordeste. À beira 
do São Francisco aprendi o valor do sertão irrigado e das 
riquezas possíveis que as terras áridas podem oferecer se 
cultivadas com empenho e uso das ciências agronômicas. 
Em Cruz das Almas (BA) vivi a possibilidade do encontro 
com pessoas valorosas não-nordestinas, tecendo ricas 
amizades com mineiros, paulistas e cariocas. 

Foi na Bahia também (de 1995 a 2002) que pude fazer 
uma grande imersão ancestral para dentro da minha 
africanidade. Aonde pude cultivar com orgulho e liberdade 
meu próprio “eu negro” vivenciando de perto a influência 
de África no Brasil, na culinária, na religiosidade e na 
alegria contagiante desse povo.

Filho e neto de agricultores de base familiar, até 94 
eu era apenas um jovem urbanóide vindo de uma cidade 
interiorana de médio porte como Guarabira. Foi a partir da 
Embrapa que eu comecei a prestar atenção na importância 
da agricultura. Mandioca, batata, milho, favas, banana, 
uva, melão, melancia, citros, abacaxi, algodão, sisal, 
amendoim, gergelim, umbu, seriguela. A maravilhosa 
diversidade alimentar do Brasil. 

No contato com os diversos territórios, vivi histórias 
interessantes. Lembro vivamente, por exemplo, da visita 
a uma aldeia Pataxó no sul baiano, quando tomamos 
banho no riacho da comunidade aprendendo a sabedoria 
milenar do pajé local. Ou do dia que conhecemos um 
roçado de mandioca aonde a liderança do lugar era uma 
mulher rezadeira. Ela nos contou que a comunidade vivia 
tendo problemas com o ataque de cobras então, um dia, 
ela reuniu o povo e juntos fizeram uma sessão de rezas no 
roçado e as serpentes, daí em diante, desapareceram.

Noutra ocasião, eu fui à Curitiba para assessorar 
a comunicação de um evento científico de fruticultura. 
Numa das noites, sai com alguns colegas da Embrapa 
para jantar numa churrascaria da cidade. Eu havia 
comprado no comércio do centro um pesado casaco, 
daqueles pra aquentar um frio siberiano. Para completar 
o look exótico, pus na cabeça uma bela toca rastafári. 
Jantamos divinamente com a legítima picanha argentina 
(ou uruguaia, não tenho mais certeza) e um vinho seco de 
procedência. Na hora de pagar a conta, o maitre se dirigiu à 
nossa mesa e com muita galardia e deferimento começou a 
me perguntar se eu havia ficado satisfeito, se a comida tava 
boa, se desejava mais alguma coisa. Como eu era o único 
negro à mesa, quando ele se afastou eu comentei com meus 
colegas: “Será que ele está imaginando que eu sou alguma 
autoridade africana e que vocês estão me paparicando??”. 
Caímos todos numa daquelas gargalhadas coletivas.

Tem também os momentos com celebridades, como 
daquela vez em Salvador em que ficamos hospedados 
no mesmo hotel com os caras do Paralamas do Sucesso 
(quando Herbert ainda andava) ou na Serra da Meruoca, 
no Ceará, compartilhando a hospedagem com Belchior.

Ser jornalista da Embrapa pode te dar oportunidade 
também de praticar uma assessoria de imprensa 
diferenciada. Com o passar do tempo, fui aprendendo 
que divulgação de Ciência & Tecnologia é uma tarefa um 
pouco mais complexa (e prazerosa) do que simplesmente 
trabalhar com assessoria de comunicação, pura e 
simplesmente. E foi assim que decidi aprofundar essa 
experiência no Mestrado em Comunicação na UFPE. 

Decidi transformar minha dissertação (produzida 
entre 2005 e 2007) em livro, publicado originalmente em 
2013. Agora disponibilizo no formato e-book: https://www.
ideiaeditora.com.br/produto/anotacoes-sobre-discursos-no-
relise-difusionista-linguagem-cientifica-e-tecnologica-no-
jornalismo/ que pode ser baixado gratuitamente.

O que eu buscava esclarecer (talvez para mim mesmo) 
era a seguinte pergunta: “Quando é que o trabalho dos 
jornalistas que fazem assessoria de imprensa para órgãos 
de ciência & tecnologia (C&T) deixa de ser exatamente 
jornalismo?” Atualmente eu mudaria a ordem dessa 
questão e indagaria, numa nova investigação acadêmica, 
o seguinte: “Quando é que o assessor de imprensa faz 
jornalismo atuando numa assessoria de comunicação 
de uma instituição reconhecida mundialmente como a 
Embrapa?”.

Em quase meio século, a comunicação da Embrapa 
saiu do mero difusionismo, desenvolvido principalmente 
por seus agrônomos, para um modelo que passou contar, 
inicialmente, com a expertise de jornalistas, em seguida 
de relações-públicas, depois de profissionais do marketing 
e da publicidade. Hoje a estatal se vê diante de mais um 
desafio: transformar sua larga experiência comunicacional 
nas atividades de social media, capacitando seus 
profissionais de comunicação para que atuem, cada vez 
mais, na disputada arena dos produtores de conteúdos em 
plataformas digitais (digital influencers).

Opinião  
Dalmo Oliveira | Colaboração

A capacidade que a 
comunicação da Embrapa 
tem de se reinventar

Dalmo Oliveira é jornalista formado pela UFPB. Dedica esse 
artigo a Marcelino Ribeiro e Iara Lordelo (in memorian).

Agência Senado

O Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa), a Empresa Brasilei-
ra de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) e o governo japo-
nês, por meio da Agência de 
Cooperação Internacional do 
Japão (JICA), firmaram um 
projeto de cooperação para o 
desenvolvimento da agricul-

tura digital e de precisão no 
Brasil. As primeiras ações do 
projeto estão previstas para 
segundo semestre de 2022.

O projeto Desenvolvimen-
to Colaborativo da Agricultu-
ra de Precisão e Digital para 
o Fortalecimento do Ecossis-
tema de Inovação e a Susten-
tabilidade do Agro Brasileiro 
visa promover o desenvolvi-
mento de tecnologias agroin-

dustriais sustentáveis, me-
lhorar a produtividade e a 
sustentabilidade ambiental, 
e a rentabilidade do setor agrí-
cola por meio da colaboração 
público-privada entre o Japão 
e o Brasil.

A i n ic iat iva preten-
de apoiar o estabelecimen-
to de uma plataforma de da-
dos digitais da agropecuária. 
Além de apoio ao ecossiste-

ma de inovação agropecuá-
ria no Brasil, o projeto tem 
como principais componentes 
o desenvolvimento de uma 
plataforma de dados da agro-
pecuária brasileira para dis-
seminação de tecnologias e 
informações e a execução de 
três projetos piloto nas ca-
deias produtivas de pecuá-
ria de corte, grãos e sistemas 
agroflorestais.

agricultura digital

O Conselho Nacional de 
Trânsito publicou, no Diário 
Oficial da União dessa segun-
da-feira (9), uma deliberação 
que prevê benefícios a con-
dutores cadastrados no Re-
gistro Nacional Positivo de 
Condutores (RNPC) que não 
tenham cometido infrações 
pelo prazo de 12 meses.

Previsto no Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), o 
RNPC tem, por finalidade, 

cadastrar condutores que não 
cometeram infração de trân-
sito sujeita à pontuação du-
rante o período de um ano.

A Deliberação no 257 pu-
blicada prevê que, para ser 
cadastrado no RNPC, o con-
dutor deverá conceder auto-
rização prévia por meio de 
aplicativo ou outro meio ele-
trônico “regulamentado pelo 
órgão máximo executivo de 
trânsito da União”, ou seja, 
pelo Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran).

Após conceder a autori-

zação, o condutor será ca-
dastrado no RNPC, indepen-
dentemente de comunicação 
pelo órgão máximo executi-
vo de trânsito da União. A 
autorização prévia “implica 
consentimento do condutor 
para que os demais cidadãos 
visualizem seu cadastro no 
RNPC”, conforme disposto 
na deliberação.

A consulta ao RNPC, na 
qual é informado se o pes-
quisado está ou não ali ca-
dastrado, é garantida a todos 
os cidadãos, mediante forne-

cimento do nome completo e 
CPF do condutor.

A deliberação acrescenta 
que o RNPC “poderá ser uti-
lizado para a concessão de be-
nefícios de qualquer natureza 
aos condutores cadastrados”, 
e que esses benefícios pode-
rão ser “fiscais ou tarifários”, 
na forma da legislação especí-
fica de cada ente da federação.

Por fim, o Contran infor-
ma que o RNPC será imple-
mentado pelo órgão máxi-
mo executivo de trânsito da 
União em até 180 dias.

Deliberação atende quem não cometeu infrações 
contran beneficia motoristas

Pedro Peduzzi 
Agência Brasil

Brasil e Japão firmaram projeto de cooperação
Agência Brasil

Temas
A Comissão pode
 votar, também, a 

proposta que 
estimula a produção 
de energia por meio 

do uso de lixo 
(PLS 302/2018)

forma. Para o senador, o limite 
regulatório pode “equilibrar” 
os incentivos para que as em-
presas cuidem do problema.

O senador Mecias de Je-
sus (Republicanos-RR), rela-
tor na CI, aceitou o relatório 
da CTFC, sem alterações. Se 
aprovado pela Comissão nes-
se formato, o projeto poderá 
seguir diretamente para a Câ-
mara dos Deputados.

Outros temas
A pauta completa da CI 

tem 13 itens, dos quais sete 
são projetos de lei. A Comis-
são pode votar também a 
proposta que estimula a pro-
dução de energia por meio do 
uso de lixo (PLS 302/2018). 
Se for aprovada, ela segui-
rá para a Comissão de Meio 
Ambiente (CMA).

O texto diz que projetos 
para geração de energia pelo 
aproveitamento de resíduos 
sólidos poderão ser contem-

plados por linhas de finan-
ciamento e do poder público. 
Esse método pode ser usa-
do para a produção de ener-
gia elétrica e de combustíveis 
como biogás e biometano.

O relator, senador Fernan-
do Bezerra Coelho (MDB-PE), 
propôs a inclusão dessas ini-
ciativas para geração energé-
tica na Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. Dessa for-
ma, segundo ele, o projeto vai 
contemplar todo tipo de resí-
duo sólido, e não apenas aque-
les depositados em aterros. 
Bezerra também removeu do 
projeto a possibilidade de be-
nefícios tributários para as ini-
ciativas contempladas.

A CI também pode vo-
tar requerimentos pedindo 
a realização de audiências 
públicas. Os temas incluem 
a revisão do Tratado de Itai-
pu (REQ 8/2022) e a política 
de preços da Petrobras para 
o gás natural (REQ 14/2022).

te. Segundo o senador Jorgi-
nho Melo (PL-SC), relator na 
CTFC, os esforços necessários 
para reduzir a zero as per-
das não-técnicas teriam cus-
to “proibitivo”, o que levaria 
a reflexo na tarifa de qualquer 

O relator na Comissão de Infraestrutura é o senador Mecias de Jesus, do Republicanos-RR: Há possibilidade de audiências públicas

Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

Pelo texto, a distribuidora só poderá repassar o prejuízo até certo valor; o excedente será custeado pela empresa

Senadores estudam limitar cobrança
furtos de energia na conta de luz
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O vencedor do Concurso 
Arte e Grafite – Muro Mari-
nês é o artista visual Pedro 
Mulinga. O anúncio foi feito 
ontem pelo governador João 
Azevêdo, durante o progra-
ma ‘Conversa com o Gover-
nador’, transmitido pela Rá-
dio Tabajara, e o resultado 
oficial foi publicado na edi-
ção de ontem do Diário Ofi-
cial do Estado (DOE). Além 
de grafitar o muro da emis-
sora, o vencedor receberá o 
prêmio no valor de R$ 6 mil.

O concurso, promovi-
do pela Empresa Paraiba-
na de Comunicação (EPC), 
tem como objetivo ilustrar o 
muro da Rádio Tabajara, lo-
calizada na Avenida Pedro 
II, por meio de grafites que 
valorizem a arte, a história e 
a memória dos artistas que 
contribuíram com a cultura 
da Paraíba. Este ano, a can-

tora e compositora Marinês, 
conhecida como a “Rainha 
do Xaxado”, será a personali-
dade homenageada. Ao todo, 
cinco projetos concorreram 
ao prêmio. A comissão julga-
dora foi composta por repre-
sentantes da EPC, da Funda-
ção Espaço Cultural (Funesc) 
e da Coordenação do curso 
de Design do Instituto Fede-
ral da Paraíba (IFPB).

O muro que receberá a 
grafitagem, a partir do pró-
ximo dia 30, tem cerca de 18 
metros de extensão e dois 
metros e 70 centímetros de 
altura. A novidade é que, 
nesta edição, será utilizada a 
técnica da xilogravura, uma 
das representações da cultu-
ra nordestina, materializada 
na literatura de cordel. Além 
disso, conforme o edital, as 
imagens a serem desenha-
das deveriam ser inspiradas 
na música “No meu Cariri”, 
de Rosil Cavalcanti, interpre-
tada por Marinês, retratando 

As ações desenvolvidas 
para a população migrante e 
refugiada venezuelana na Pa-
raíba ganharam destaque du-
rante o Workshop Nacional de 
Boas Práticas voltadas à pro-
moção da Cidadania e Direi-
tos de Populações Indígenas 
Venezuelanos no Brasil, reali-
zado de forma presencial em 
Manaus (AM). Na ocasião, o 
técnico da Gerência Executiva 
de Direitos Humanos da Se-
cretaria de Estado do Desen-
volvimento Humano (Sedh), 
Eduardo Brunello, apresen-
tou os modelos de abrigamen-
to e fortalecimento das arti-
culações intersetoriais para o 
atendimento aos migrantes e 
refugiados venezuelanos in-
dígenas da etnia Waraos na 
Paraíba.

O Workshop de “Boas prá-
ticas” é uma iniciativa do Alto 
Comissariado das Nações Uni-
das para Refugiados (ACNUR) 
em parceria com o Ministério 
da Cidadania, e selecionou oito 
respostas emergenciais e as 
soluções duradouras implan-
tadas no Brasil na recepção e 
promoção da cidadania da po-
pulação indígena refugiada e 
migrante da Venezuela.

A proposta selecionada e 
apresentada foi escrita pela 
Sedh, em parceria com a Se-
cretaria de Saúde (SES) e Se-
cretaria das Mulheres e da Di-
versidade Humana (Semdh). 
O destaque da apresentação 
foi a ação desenvolvida por 
meio do convênio firmado en-
tre a Sedh e a Ação Social Ar-
quidiocesana (ASA/PB) exe-
cutada com recursos do Fundo 
Estadual de Combate e Erra-
dicação da Pobreza no Esta-
do da Paraíba (Funcep), a fim 
de prover o abrigamento inte-
gral (alimentação, estadia, ma-

n 

Para a doação 
de sangue, 
o servidor 
deve estar 
alimentado, 
pesar mais 
de 50k, não 
beber 12 
horas antes 
e não fumar 
duas horas 
antes e duas 
depois

O ‘workshop’ é uma iniciativa do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados

A Paraíba também partici-
pou do seminário virtual (we-
binário) “Grupos em Situação 
de Vulnerabilidade”, organi-
zado pela Presidência Pro Tem-
pore do Brasil do Processo de 
Quito - Ministério das Rela-
ções Internacionais e pela Se-
cretaria Técnica - Organização 
Internações sobre Migrações 
(OIM)/ Alto Comissariado da 
ONU para assuntos sobre Re-
fugiados (ACNUR).

Criado em 2018, o Proces-
so de Quito reúne 13 países da 
América Latina e do Caribe 
com o objetivo prioritário de 
articular uma estratégia regio-
nal para enfrentar a crise dos 
refugiados e migrantes vene-
zuelanos.

O webinário “Grupos em 
Situação de Vulnerabilidade” 
abordou reflexões importantes 
sobre os venezuelanos em qua-
tro grupos de vulnerabilidade: 

Grupos em situação de vulnerabilidade

Os servidores do INSS 
em greve vão realizar 
uma campanha de doa-
ção de sangue para o He-
mocentro da Paraíba, em 
João Pessoa a partir de 
amanhã até a sexta-feira. 
O ato de solidariedade faz 
parte das atividades pro-
movidas pelos trabalha-
dores durante a paralisa-
ção, que começou no fim 
de março.

Ao procurar o Hemo-
centro para fazer a doa-
ção, o servidor deve in-
formar que o número da 
campanha é o 612. “Não 
Puxe Tarefa, Doe San-
gue”.

Segundo o Comando 

de Greve Único da Paraí-
ba/ SindsprevPB (Sindi-
cato dos Trabalhadores 
Federais em Saúde, Tra-
balho e Previdência So-
cial no Estado da Paraí-
ba), o movimento está em 
um momento importante, 
pois hoje haverá uma ro-
dada de negociação com o 
governo, e essa ação tem 
como finalidade mostrar 
a luta dos servidores con-
tra o desmonte do INSS.

“É um momento cru-
cial em que estamos 
numa luta intensa por 
melhores condições de 
trabalho e por qualidade 
no serviço do INSS. Por 
isso, vamos aproveitar o 
clima para promover o 
bem coletivo. Queremos 
que o governo valorize 
quem dá o sangue pelo 
INSS”, destacou o Co-
mando de Greve.

Para a doação de san-
gue, o servidor deve estar 
alimentado, pesar mais 
de 50k, não beber 12 horas 
antes e não fumar duas 
horas antes e duas depois. 

Na última sexta-fei-
ra, o SindsprevPB entrou 
com um mandado de se-
gurança coletiva na Justi-
ça Federal da Paraíba con-
tra os descontos dos dias 
parados feito pelo INSS. 
O mandado de seguran-
ça coletivo questiona a de-
cisão do INSS de cortar o 
ponto dos grevistas.

Servidores do INSS 
vão doar sangue 

AÇÃO SOLIDÁRIA nA gReve

Foto: Secom-PB

Projeto vencedor do concurso vai ilustrar o muro da Rádio Tabajara, localizada na Avenida Pedro II, na capital, com arte inspirada na canção ‘No meu Cariri’, etenizada pela Rainha do Xaxado

Ítalo Arruda 
Especial para A União

Imagem: Reprodução

Paraíba é destaque em eventos sobre Direitos Humanos 
nAcIOnAL e InteRnAcIOnAL

teriais de limpeza e outros) de 
migrantes venezuelanos indí-
genas Waraos, numa perspec-
tiva de atendimento emergen-
cial e diminuição dos impactos 
de vulnerabilidade.

Para Eduardo Brunello, o 
evento foi um importante es-
paço de interlocução e troca 
de experiência entre os esta-
dos e municípios do ente fede-
rativo. “O Governo da Paraíba 

foi bastante elogiado no wor-
kshop, principalmente, pela 
forma como vem desempe-
nhando seu trabalho de pro-
teção comunitária. Os desafios 
são grandes, mas a qualifica-
ção das políticas públicas em 
benefício a essa população tem 
sido a tônica em nosso estado”, 
destacou o técnico.

No mesmo evento, a Pa-
raíba teve uma outra práti-

as paisagens e as particulari-
dades desta região.

O grafiteiro e artista vi-
sual Pedro Mulinga comemo-
rou o resultado e a oportuni-
dade de expressar, através 
da sua arte, sua homenagem 
à Rainha do Xaxado. “É de 
uma alegria traumática e de-
liciosa poder ser contempla-
do em meio a tantos artis-
tas bons. Poder homenagear 
a maravilhosa Marinês me 
deixa muito honrado”, desta-
cou, garantindo que os parai-
banos podem esperar muita 
criatividade.

Para a presidente da EPC, 
Naná Garcez, além de resga-
tar e preservar a memória 
de Marinês, ícone das cul-
turas paraibana e nordesti-
na, o concurso também as-
sume a função de valorizar 
a arte de rua. “É uma gran-
de satisfação poder ter esse 
muro cheio de painéis inspi-
rados em músicas de artistas 
tão importantes, represen-

tando um pouco da vida de 
cada um deles, e contribuin-
do com a valorização da arte 
de rua, através da manifes-
tação cultural e artística do 
grafite”, ressaltou Naná, afir-
mando que o projeto também 
“é um presente para a cidade 
de João Pessoa”.

Já o gerente de Artes Vi-
suais da Funesc,  Edilson Par-
ra, destacou que, assim como 
a música, as artes visuais 
também têm uma forte repre-
sentação cultural na Paraí-
ba. “A cada edital, busca-se 
unir ainda mais as duas lin-
guagens. Assim, cada artis-
ta pode expressar a sua arte 
e potencialidade, dialogan-
do com a música, pois a pes-
soa homenageada faz parte 
do universo musical”, frisou 
Parra, ao ressaltar a impor-
tância da parceria entre a Fu-
nesc, a EPC e o Governo do 
Estado no desenvolvimento 
de ações voltadas para o for-
talecimento da cena cultural.

ca apresentada, desta vez no 
eixo “Meios de vida”. O proje-
to “Naru Warao”, voltado para 
atuação junto às mulheres in-
dígenas para produção e co-
mercialização do artesanato 
Warao, foi apresentado pela 
designer Lucyana Azevedo 
e é fruto de uma parceria en-
tre a Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) e o convênio 
Sedh/ASA.

População negra, população in-
dígena, pessoas em situação de 
rua e pessoas com deficiência.

Palestrou pela Paraíba, a 
gerente de Direitos Humanos 
da Secretaria de Estado do De-
senvolvimento Humano, Mô-
nica Ervolino, abordando as 
ações desenvolvidas pelo Go-
verno do Estado da Paraíba 
junto aos migrantes e refugia-
dos venezuelanos indígenas da 
etnia Warao.

Artista visual Pedro Mulinga vence Concurso Arte e Grafite, promovido pela EPC, e ganha prêmio de R$ 6 mil

Grafite em homenagem a Marinês
MURO DA RÁDIO tABAJARA

Pedro Mulinga vai começar a trabalhar no mural dia 30

Foto: Arquivo pessoal
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9
pontos tem o 
Botafogo no 
Campeonato 

Brasileiro da Série 
C, agora, na zona 
de classificação

Botafogo e Campinense come-
moram a semana livre de treinos, 
sem jogos, antes da primeira parti-
da da decisão do Campeonato Pa-
raibano de 2022. Sábado, às 16 ho-
ras, as duas equipes se enfrentam, 
nos primeiros 90 minutos da gran-
de final entre os clubes de melhores 
campanhas em toda a competição. 
A segunda partida será disputada 
no outro final de semana, em Cam-
pina Grande, no Amigão.

As duas equipes têm programa-
ções um pouco diferentes. O Botafo-
go já voltou aos treinos nesta segun-
da-feira pela manhã. Hoje, treina 
nos dois expedientes, na quarta e 
quinta-feiras, somente no turno da 
tarde e encerra as atividades para o 
clássico, na sexta-feira pela manhã. 
Já o Campinense recomeça os trei-
nos no período da tarde e, em dois 
expedientes, só a partir de amanhã. 
Na quinta e sexta-feiras o treino será 
apenas no período da manhã.

Série C
Botafogo e Campinense tive-

ram situações opostas na rodada 
do final de semana da Série C do 
Campeonato Brasileiro, e, inclusi-
ve houve uma troca de posições 
entre as duas equipes. O Belo co-
meçou a rodada fora da zona de 
classificação, mas conseguiu uma 
vitória em casa sobre o Altos por 2 
a 1 e voltou ao G8, na quinta colo-
cação, agora com 9 pontos ganhos, 

fruto de três vitórias no Almeidão. 
O técnico Gerson Gusmão gostou 
muito do comportamento da equi-
pe no jogo do último sábado, sobre-
tudo no primeiro tempo.

“Nós fizemos um bom primei-
ro tempo, mas no segundo tempo 
tivemos algumas dificuldades na 
marcação durante os primeiros 20 
minutos de jogo. Depois, voltamos 
a jogar e vieram as expulsões que 
prejudicaram a equipe. Nós mes-
mos criamos uma situação ruim 
e vou conversar com o elenco so-
bre isto, que não pode acontecer e 
quase comprometeu a nossa vitó-
ria”, afirmou.

Sobre a final contra o Campi-
nense, o treinador acha que o time 
estará mais forte com a presença 
de alguns atletas que estavam se 
recuperando de lesões e comemo-
rou a semana inteira para deixar o 
time pronto para a decisão.

“ É um jogo muito importante 
para nós. Temos que viver inten-
samente esta partida, durante esta 
semana. Primeiro descansar e re-

cuperar alguns jogadores, que me 
dará mais opções, e segundo come-
çar a treinar em cima do que vamos 
ter pela frente no sábado. Respeito 
muito o adversário que está muito 
bem, mas vamos trabalhar para fa-
zer um resultado positivo na nos-
sa casa, para encaminhar o título. 
Essa vitória contra o Altos veio em 
boa hora e deu mais motivação ao 
elenco e ao nosso torcedor”, con-
cluiu Gerson Gusmão.

O Botafogo tem vários joga-
dores que não jogaram na parti-
da passada, que podem aparecer, 
como o lateral esquerdo Bruno Ré, 
o volante Pablo, o zagueiro Johna-
tan, o volante Ratinho, o lateral es-
querdo Lucas Gabriel, além dos no-
vatos Vitor Golas e Philipe.

Já a Raposa perdeu para o líder 
Mirassol, em São Paulo, por 1 a 0, 
e caiu do G8. O rubro-negro ago-
ra é o décimo colocado, com sete 
pontos, e precisa vencer na próxi-
ma rodada para se manter na zona 
de classificação. O técnico Ranielle 
Ribeiro considerou normal a der-

rota e acha que o resultado pode-
ria ter sido diferente.

“ É difícil a assimilação de uma 
derrota. Nós tivemos um primeiro 
tempo muito competitivo, na par-
te defensiva e na ofensiva também. 
No segundo tempo, o adversá-
rio veio com mais imposição, com 
uma busca maior pela vitória, com 
uma equipe muito técnica, líder da 
competição. Mas, o gol que toma-
mos no final, foi uma falta de con-
centração, assim como aconteceu 
contra o ABC. Nós trabalhamos 
essa jogada defensiva durante a 
semana e acabamos levando o gol 
exatamente no que tínhamos trei-
nado”, disse o treinador.

Sobre a final, Ranielle Ribeiro 
promete um time muito compe-
titivo buscando uma vitória logo 
nessa partida do Almeidão. “Va-
mos aproveitar a semana para 
treinar e fazer um jogo muito for-
te no sábado. Vamos em busca de 
construir o resultado que preci-
samos para conquistar o título”, 
afirmou.

Clubes dão uma pausa no Brasileiro da Série C para iniciarem, no próximo sábado, a final do Estadual

Belo e Raposa treinam para a decisão
paraibano 2022

Ivo Marques 
Ivo_esportes@yahoo.com.br

O Botafogo voltou ao G8 depois da terceira vitória em casa pela Série C, enquanto o Campinense perdeu fora de casa e se complicou; as duas equipes se concentram, agora, na decisão do Paraibano 

Foto: Samy Oliveira/CampinenseFoto: Guilherme Drovas/Botafogo

Sousa se recupera e São Paulo sofre segunda derrota
brasileiro da série d

Depois de ter conseguido a pri-
meira vitória no Campeonato Bra-
sileiro da Série D, o Sousa parece 
ter reencontrado o seu melhor fute-
bol. O Dinossauro fez as pazes com 
o torcedor alviverde e venceu a se-
gunda partida consecutiva, sendo a 
primeira, em casa, neste fim de se-
mana, pela 4a rodada da competi-
ção nacional.

Os gols da vitória, por 2 a 0, con-
tra o Crato-CE, no Estádio Mari-
zão, em Sousa, foram marcados nos 
acréscimos da partida, por Vinicius 
Paiva e Jó Boy, aos 45 e 50 minutos, 
respectivamente. O resultado ani-
mou o treinador Tardelly Abrantes, 
que valorizou a vitória e, agora, vai 
seguir a preparação com o elenco, já 
de olho na próxima partida.

“Sabíamos das dificuldades que 
iríamos encontrar na partida. Geral-
mente, aqui no Marizão, os nossos 
adversários jogam retrancados, ten-
tando uma bola pontual para definir 

o resultado, mas no fim da partida 
conseguimos marcar e somar mais 
três pontos. O resultado foi impor-
tante para  trabalharmos confiantes 
já pensando em nosso próximo com-
promisso”, comentou.

Com a segunda vitória seguida, 
o alviverde chegou aos seis pontos, 
encostou no G4 e passou a ocupar a 
5a posição do grupo 3. A equipe pa-
raibana entra em campo, novamen-
te, pela sequência da 5a rodada da 
competição da 4a divisão do futebol 
nacional, no próximo domingo (15), 
para enfrentar o Icasa-CE, em Jua-
zeiro do Norte-CE.

São Paulo Crystal
Quem não se deu bem, nesta 4a 

rodada, do grupo 3, foi o São Pau-
lo Crystal. O Carcará foi derrotado 
pelo Icasa-CE, por 1 a 0, no Estádio 
Romeirão, em Juazeiro do Norte-CE. 
Apesar de acumular a segunda der-
rota consecutiva, o tricolor de Cruz 
do Espírito Santo, se manteve no G4.

A equipe paraibana iniciou a 
participação na sua primeira compe-

tição nacional, de forma empolgan-
te. Venceu as duas primeiras parti-
das, chegou a postular a liderança 
do grupo 3, no entanto, amargou 
duas derrotas consecutivas. Agora, 
com seis pontos, o São Paulo Crys-

tal ocupa a 3a posição do grupo 3, 
ainda permanece na zona de classi-
ficação, mas precisa se reabilitar na 
próxima rodada, para não ser ultra-
passado e perder posições na tabela 
de classificação.

No próximo sábado (14), os co-
mandados de Éderson Araújo voltam 
a jogar na Paraíba. A equipe recebe o 
Crato-CE, no Estádio Carneirão, em 
Cruz do Espírito Santo, às 15h, pela 
abertura da 5a rodada da competição.

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Depois de duas 
vitórias, os 
jogadores do 
Sousa voltam 
a treinar no 
Marizão para 
mais um jogo, 
no fim de 
semana, pelo 
Brasileiro da 
Série D
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A derrota do Basquete 
Unifacisa para o Minas, por 
75 a 61, no jogo 4 das quar-
tas de final do Novo Basque-
te Brasil (NBB), consolidou 
a eliminação  na temporada 
2021/2022 e o sonho da equi-
pe paraibana pela conquista 
do inédito título na principal 
categoria do basquete nacio-
nal. No entanto, a derrota não 
foi capaz de apagar os núme-
ros expressivos conquistados 
ao longo da temporada.

Apesar da eliminação, a 
Unifacisa terminou a tempo-
rada entre as melhores equi-
pes do país, confirmando a 
sua melhor campanha na 
história da competição. Na 
temporada regular foram 20 
vitórias, inclusive, contra Fla-
mengo e Minas, tidas como 
equipes de elite e mais tradi-
cionais no NBB. Na pós-tem-
porada, a equipe conquistou 
a primeira série de playoffs, 
contra o Caxias do Sul, até 
ser eliminado pelo Minas. 
A campanha do Jacaré foi 
valorizada pela diretoria do 
clube.

“Esse foi o nosso terceiro 
ano na competição. Nas duas 
primeiras temporadas apren-
demos bastante, em todos 
os sentidos, tivemos campa-
nhas praticamente idênticas. 
Nesta temporada, formula-
mos metas desde a formação 
do elenco até as nossas prin-
cipais conquistas. O objetivo 
era de levar o time para dis-
putar sua primeira competi-
ção internacional. Consegui-
mos esse objetivo com quatro 
rodadas de antecedência, an-
tes do fim da fase regular da 
competição, vencendo adver-
sários, antes inimagináveis, 
como Flamengo e Minas”, co-
mentou Eduardo Schafer, ge-
rente de basquete.

Além de bons números, a 
campanha da Unifacisa, tam-
bém garantiu um feito inédi-
to para o  time da Rainha da 
Borborema. É que pela pri-
meira vez na história, uma 
equipe de basquete profissio-
nal vai representar a Paraíba 
numa competição internacio-
nal, na Liga Sul-Americana 

Equipe paraibana vai disputar a Liga Sul-Americana devido à excelente participação, este ano, na Liga Nacional

Unifacisa faz campanha histórica
novo basquete brasil

Ivo 
   Marques

ivo_esportes@yahoo.com.br

Muito antes da bola rolar no Campeonato 
Paraibano, Botafogo e Campinense, nossos 
representantes na Série C do Campeonato 
Paraibano, já eram os favoritos à conquista 
do título, com o Sousa correndo por fora. As 
duas equipes confirmaram as previsões e 
agora se encontram para saber quem vai ficar 
com a hegemonia do futebol paraibano nesta 
temporada. O primeiro jogo será no sábado, em 
João Pessoa.

Será uma decisão sem favorito, porque as 
equipes se equivalem e quando se encontraram 
este ano, pela Copa do Nordeste, deu empate, 
também no Almeidão. Vejo a equipe da Raposa 
um pouco melhor, por causa da manutenção 
de uma base forte do que foi um sucesso em 
2021. O Botafogo teve de formar uma outra 
equipe e não tem o mesmo entrosamento. Os 
números do próprio Campeonato Paraibano 
mostram isso. Porém, isso não quer dizer que 
o Campinense é o favorito. Primeiro porque é 
um clássico, segundo porque as duas equipes 
fazem campanhas praticamente idênticas 
no Campeonato Brasileiro, brigando para 
permanecer no G8.

Uma coisa não se pode negar, as duas 
equipes estão disputando o título 2022 com 
méritos, porque foram realmente as melhores 
durante todo o Campeonato Paraibano. 
Estavam acima das demais, mesmo com 
alguns tropeços do Botafogo. Sábado teremos 
os primeiros 90 minutos da decisão e a 
responsabilidade maior será do Belo, que vai 
jogar em casa e precisa fazer um bom resultado, 
para administrar nos 90 minutos finais, que 
serão disputados em Campina Grande, na casa 
da Raposa. Como os jogos serão de torcida 
única, o que lamento muito, a vantagem do fator 
casa é ainda maior.

As duas equipes têm a semana inteira para 
descansar, treinar estratégias e recuperar 
jogadores. Acredito que os dois times vão entrar 
com força total na disputa e isso vai fazer com 
que os jogos tenham tudo para ser grandes 
espetáculos. Quem ganha com isso é o torcedor, 
que terá a oportunidade de ver duas partidas 
emocionantes.

Série C
Botafogo e Campinense inverteram posições 

na última rodada da Série C. Com a vitória 
sobre o Altos por 2 a 1, o Belo voltou para o G8 
e é o quinto colocado com nove pontos. Já o 
Campinense saiu da zona de classificação e 
agora é o décimo colocado, com sete pontos. Na 
próxima rodada, o Belo vai a Salvador enfrentar 
o Vitória e o Campinense receberá em casa o 
Ypiranga.

Série D
O Sousa continua na sua campanha de 

recuperação na Série D. Depois de um começo 
muito ruim, o Dino reagiu e venceu duas 
partidas seguidas. Já é o quinto colocado do 
grupo três. O time sertanejo venceu o lanterna 
Crato no final de semana, e agora vai para 
um confronto direto com o Icasa, no Ceará. 
O time cearense está na segunda posição, 
com nove pontos. Ao contrário do Sousa, o 
São Paulo Crystal, que começou muito bem 
surpreendendo, perdeu a segunda partida 
consecutiva e caiu para a quarta posição. 
Na próxima rodada tem a oportunidade de 
se recuperar em cima do lanterna Crato, no 
Carneirão, em Cruz do Espírito Santo.

Brasileirão
Ao contrário do que se previa, o começo 

do Campeonato Brasileiro da Série A não 
está sendo dominado por Atlético, Palmeiras 
e Flamengo. O Galo é o melhor deles, mas 
não está na ponta da tabela. Times como 
Corinthians, Santos e América-MG estão 
surpreendendo. Claro que é muito cedo para 
se prever algo, pois a competição está apenas 
começando, mas nos dá uma impressão que a 
disputa será acirrada.

Os favoritos parecem priorizar a Libertadores 
e o resultado é uma campanha apenas regular 
no Brasileirão. A pior situação é a do Flamengo, 
que vive uma crise interna, com muita 
pressão para tirar o técnico Paulo Sousa, que 
convenhamos, tem feito muita besteira, mas não 
é o único culpado por ter perdido o título carioca 
para o Fluminense e está fazendo uma fraca 
campanha na Série A.

O grande 
encontro

de Basquete. No início do pro-
jeto, Eduardo Schafer quem 
assumiu a função de treina-
dor, agora, como atual geren-
te de basquete, ele sonha alto 
na competição internacional 
e garante entrar na disputa, 
não apenas como um mero 
coadjuvante.

“Nosso objetivo é ser cam-
peão sul-americano. Assim 
como fizemos na nossa pri-
meira experiência no NBB, 
estamos articulando a forma-
ção do elenco, desta vez, não 

para apenas competir, mas 
sim para almejarmos algo 
grande, e brigarmos pelo tí-
tulo da competição. Vamos 
buscar manter boa parte do 
atual elenco e conseguir mais 
dois ou três atletas, assim, es-
taremos fortalecendo nosso 
grupo, para que possamos es-
tar aptos a alcançar o melhor 
resultado possível”, pontuou.

Terminada a participação 
da Unifacisa no NBB, na tem-
porada 2021/2022 do NBB, a 
diretoria do Jacaré projeta a 

volta às quadras, pela compe-
tição, com uma equipe mais 
forte, capaz de continuar fa-
zendo história para o basque-
te paraibano.

“Ao longo dos anos, esta-
mos conseguindo uma evo-
lução sólida. Torcida e pa-
trocinadores podem esperar 
a formação de time compe-
titivo, para tentar superar a 
atual campanha, no próximo 
NBB, e colocar a nossa equi-
pe entre as quatro melhores 
do país”, finalizou.

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com
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No último sábado, o Minas voltou a vencer o Unifacisa e eliminou o time paraibano da fase final

João Pessoa vai sediar mais duas corridas e 
as inscrições seguem até o próximo dia 24

comerciário e infantaria

João Pessoa segue firme 
na fama de “capital das cor-
ridas” e já se prepara para 
mais duas. Trata-se da Cor-
rida do Comerciário /Corri-
da da Infantaria e Travessia 
Batalha Naval do Riachuelo 
que fazem parte do circui-
to Sesc. As provas, que se-
rão realizadas no dia 29 de 
maio, estão abertas até o dia 
24 com os interessados po-
dendo se inscrever através 
do link https://zeniteespor-
tes.com/circuitosescpbde-
corridas. A premiação acon-
tece nas categorias Geral, 
Comerciário, Militar e Pes-
soa com Deficiência (PCD). 
O evento tem a homologa-
ção pela Federação Parai-

bana de Atletismo (FPBA).  
No mesmo dia aconte-

ce ainda a Corrida Kids, 
com prova de 100 metros 
para crianças de cinco a 
sete anos e 200 metros de 
oito a 11 anos, com largada 
às 8h. Os inscritos da Corri-
da do Comerciário/Corrida 
da Infantaria, com largada 
às 6h30, que farão a prova 
de 5 quilômetros, seguirão 
pela beira-mar de Tambaú 
até o final da calçadinha de 
Manaíra (na altura do Mag 
Shopping). Para os corre-
dores dos 10 quilômetros o 
trajeto segue até o Iate Clu-
be, no Bessa.

Já a caminhada vai se-
guir na direção contrária, 
com os participantes se-
guindo pela Avenida Cabo 
Branco até o hotel do Sesc. 

No caso da Travessia Ba-
talha Naval do Riachue-
lo, com largada prevista 
para as 10h, os participan-

tes irão encarar provas de 1 
e 2 quilômetros nas águas 
da Praia do Cabo Branco. 
Todas as largadas e chega-
das serão no Busto de Ta-
mandaré.

Pelo menos três mil par-
ticipantes são esperados 
para o evento que há dois 
anos não era realizado, por 
conta da pandemia. O ob-
jetivo da corrida é difun-
dir a importância da práti-
ca esportiva para melhoria 
da qualidade de vida, di-
vulgando e promovendo 
bem-estar e lazer para o 
trabalhador do comércio e 
comunidade em geral. Os 
inscritos também farão a 
doação de alimentos que se-
rão entregues a instituições 
cadastradas no banco de ali-
mentos Mesa Brasil Sesc.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

29
de maio acontecem 

duas provas 
que estão sendo 

organizadas pelo 
Serviço Social do 
Comércio com o 

apoio da Federação 
Paraibana de 

Atletismo
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Nova sensação do tênis
não joga Master de Roma

Após brilhar ao longo de toda a semana passada, o 
tenista espanhol Carlos Alcaraz não entrará em quadra 
no Masters 1000 de Roma, que começou, ontem. O cam-
peão de Madri e sensação da temporada sofreu uma le-
são no tornozelo direito e decidiu se poupar. A japonesa 
Naomi Osaka também ficará fora por questões físicas. 
Alcaraz se machucou na partida com o compatriota Ra-
fael Nadal, pelas quartas de final. A lesão não é grave, 
tanto que ele jogou mais dois confrontos após a lesão e 
chegou ao título, no domingo Mas ele decidiu se preca-
ver, diante da proximidade de Roland Garros, o pon-
to alto da gira de saibro na Europa. O Grand Slam fran-
cês começa no dia 22. O tenista de 19 anos já desponta 
como candidato ao título em Paris em razão da grande 
fase que vive neste ano. O espanhol é quem mais levan-
tou troféus neste ano, com quatro conquistas. A última 
delas veio na semana passada, que já entrou para a his-
tória. Isso porque ele se tornou o primeiro a vencer Na-
dal e Novak Djokovic num mesmo torneio sobre o saibro.

Curtas
Mais um ato racista em
rodada do Brasileirão

O volante Fellipe Bastos denunciou uma ofensa ra-
cista que recebeu ao fim da vitória do Goiás sobre o 
Atlético-GO no clássico goiano. O jogador do Goiás 
disse ter sido chamado de “macaco” mais de uma vez 
por um torcedor atleticano quando deixava o grama-
do. “Aconteceu um ato racista. Eu estava saindo para o 
vestiário e um rapaz com óculos na cabeça me chamou 
de ‘macaco’. Eu voltei e falei para ele repetir. E ele falou: 
‘macaco’. Me chamou duas vezes de macaco. No mun-
do em que a gente vive o ato racista nos deixa entriste-
cido porque as pessoas que estavam ali do lado viram, 
as pessoas que estavam atrás de mim viram. O policial 
e os seguranças poderiam ter identificado o torcedor”, 
disse Bastos. O volante do Goiás afirmou que não é a 
primeira vez que sofre ofensa semelhante. “É recorren-
te. Já aconteceu em outros estádios, com outros jogado-
res, outras pessoas”.

Jorge Jesus retorna a Portugal 
e não volta mais ao Brasil

A passagem de Jorge Jesus pelo Brasil foi polêmica, 
causou euforia entre os flamenguistas e tumultuou o 
clube após ele dizer que o Flamengo tinha “até o dia 20 
para contratá-lo.” Inicialmente, o treinador que fez su-
cesso no clube em 2019, com cinco taças, estava apenas 
de férias. Mas as declarações acabaram não caindo bem, 
ainda mais com Paulo Sousa no cargo, e veio uma en-
xurrada de críticas. No último domingo, em seu retorno 
para Portugal, ele garantiu que “não retorna ao Brasil.”

Em entrevista para o jornalista Renato Maurício Pra-
do, Jorge Jesus havia dado um ultimato ao Flamengo. 
“Quero voltar, sim. Mas não depende só de mim. Pos-
so esperar até pelo menos o dia 20. Depois disso, tenho 
que decidir minha vida. Esse time ainda mexe comigo. 
Me incomoda vê-lo em dificuldades. Tenho certeza de 
que se eu tivesse continuado teríamos conseguido uma 
longa hegemonia por aqui. Estávamos bem à frente dos 
demais”, havia declarado o treinador.

Imprensa diz que Haaland
acertou com o Manchester

O atacante Erling Haaland, um dos mais badalados 
do futebol europeu, está muito perto de acertar a sua 
transferência do Borussia Dortmund para o Manches-
ter City. Segundo a imprensa alemã, os ingleses devem 
notificar a diretoria do clube de Dortmund nos próxi-
mos dias sobre o pagamento da multa, estipulada em 
70 milhões de euros (cerca de R$ 375 milhões), para as-
sinar com o norueguês.

Aos 21 anos, Haaland deve ser a contratação de maior 
impacto do futebol europeu na próxima janela de trans-
ferências, que abre em julho, após o fim da temporada 
europeia. Desde que chegou ao Dortmund, no início de 
2020, o jovem atacante marcou 61 gols em 66 jogos pela 
equipe aurinegra somente no Campeonato Alemão. 
A Sky Germany, que detém os direitos do Campeona-
to Alemão, informou, ontem, que o jogador comunicou 
o Borussia Dortmund sobre seu desejo de sair e que o 
Manchester City entrou em contato com o clube sobre a 
cláusula de liberação do jogador. 

Outros meios de comunicação, incluindo o jornal Bild 
e a revista Kicker, citando fontes não identificadas, tam-
bém disseram que um acordo pode ser finalizado nos 
próximos dias. Próximo do acerto, o Manchester City le-
vou a melhor sobre diversos clubes importantes da Eu-
ropa na corrida pela contratação de Haaland.

A batalha de recursos 
fora de campo entre brasi-
leiros e argentinos pelo jogo 
não realizado na Neo Quí-
mica Arena, em São Paulo, 
pelas Eliminatórias da Copa 
do Mundo, acabou sem ven-
cedor. O Comitê de Recursos 
da Fifa anunciou seu pare-
cer, ontem, mantendo as de-
cisões já proferidas pelo Co-
mitê Disciplinar na entidade, 
apenas com redução no valor 
das multas. A manutenção da 
partida foi confirmada, a con-
tragosto de CBF e AFA.

O Brasil tem até o dia 22 

de junho para detalhar ho-
rário e local da partida que 
deve ser realizada em se-
tembro. 

O jogo original foi para-
lisado no dia 5 de setembro 
pela invasão do gramado por 
agentes da Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária), que acusaram os jo-
gadores Emiliano Buendía, 
Emiliano Martínez, Giova-
ni Lo Celso e Cristian Rome-
ro de desrespeitarem os pro-
tocolos de entrada no país 
- vinham da Inglaterra e ti-
nham de cumprir um tempo 
de quarentena ignorado pelo 
quarteto.

“Depois de analisar as pe-
tições de ambas as partes e 
considerar todas as circuns-
tâncias do caso, o Comitê de 
Recursos confirmou que a 
partida será disputada no-
vamente e manteve a multa 
que foi aplicada às duas fe-
derações, consequência da 
suspensão da partida”, infor-
mou o Comitê de Recursos 
da Fifa, revelando que a pena 
extra, de aproximadamente 
50,7 mil dólares, é por causa 
dos prejuízos extras causados 
pelo abandono do jogo.

Já as punições anterio-
res, pagas pelas entidades 
em fevereiro, sofreram uma 

redução pela metade. O Bra-
sil pagou 540 mil dólares 
de punição, valor reduzi-
do para 251 mil, enquanto 
a Argentina desembolsou 
200 mil dólares e agora o va-
lor caiu para 100 mil.

Apesar da redução do 
prejuízo financeiro, as enti-
dades não conseguiram se 
livrar da nova realização do 
clássico. A Argentina ainda 
não se deu por satisfeita e 
ameaça ir à Corte Arbitral 
do Esporte (CAS) para pe-
dir que não seja necessária 
nova partida. Aguardam-
se novos capítulos dessa no-
vela iniciada em São Paulo.

Treze terá a chance de conseguir mais uma competição no seu restrito calendário ao disputar fase preliminar

Clubes já estão definidos para 2023
copa nordeste

A Copa Nordeste já tem 
todos os 36 participantes ofi-
cializados que vão disputar a 
edição de 2023. O último clu-
be garantido direto, na fase 
de grupos, será definido en-
tre os finalistas do Campeo-
nato Paraibano. Na próxima 
temporada, a maior competi-
ção regional do país vai con-
tar com a presença de mais 
dois clubes estreantes.

Com o título inédito do 
Campeonato Piauiense, o 
Fluminense-PI, garantiu 
vaga direta à fase de grupos. 
O clube paraibano que vai 

garantir a vaga direta na fase 
de grupos sairá do confronto 
entre Botafogo e Campinen-
se. As duas equipes decidem 
o Certame Estadual, com da-
tas agendadas para os dias 14 
e 21 deste mês. O campeão 
avança direto para a fase de 
grupos, enquanto que o vice-
campeão vai disputar a fase 
preliminar da competição. 

Do total das 36 vagas, 21 
delas foram conquistadas 
via Estadual, incluindo cam-
peões (fase de grupos) e vi-
ces (preliminar) dos nove es-
tados, além de três terceiros 
colocados do Ceará, Bahia e 
Pernambuco (preliminar). 
As outras 15 vagas foram 

distribuídas pelo ranking, 
sendo os melhores de Ceará, 
Bahia e Pernambuco na fase 
de grupos; mais nove vagas 
para os melhores de cada es-
tado no ranking que não tem 
vaga pelos critérios citados e 
outras três vagas gerais para 
os melhores nordestinos sem 
vaga. Levando em conside-
ração o critério do ranking, 
o Treze é o clube paraibano 
que vai disputar a fase preli-
minar da competição. 

A próxima edição da 
Copa do Nordeste, com pre-
visão de início para o primei-
ro semestre de  2023, vai con-
tar com a presença de dois 
novos estreantes. Trata-se do 

Falcon, jovem time de Barra 
dos Coqueiros-SE, que ga-
rantiu a participação após a 
conquista do vice-campeo-
nato sergipano. O outro es-
treante é o Caucaia, vice-
campeão do Campeonato 
Cearense.

Com pelo menos um time 
garantido na fase de grupos, 
mais duas equipes paraiba-
nas, vão disputar a fase preli-
minar da Copa do Nordeste, 
tentando garantir, novamen-
te, para o Estado, a presença 
de três clubes na fase princi-
pal da competição. Nesta edi-
ção o futebol paraibano foi 
representado pelo Botafogo, 
Campinense e Sousa. 

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Agência Estado

brasil x argentina

Comitê da Fifa confirma o clássico

Jogadores da seleção brasileira vão ter de enfrentar a Argentina em duas oportunidades antes da Copa do Mundo, no Catar

O botafogo tem conseguido participação ao disputar a fase preliminar, mas se for campeão paraibano, retorna direto à fase de grupos
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Obituário
José Martins Eduardo
6/5/2022 – Aos 53 anos, no Sítio Boa 
Vista, zona rural de Teixeira (PB). Foi 
encontrado morto no interior de um 
quarto próximo a uma residência. 
Na noite anterior, ele teria dito ao 
proprietário do quarto outros dois 
homens queriam mata-lo. A polícia investiga.

Foto: Reprodução

Gérson Pereira da Silva
6/5/2022 – Em Cachoeira dos 
Índios (PB), no Sertão, suicídio por 
enforcamento. Ele foi encontrado 
já sem vida em sua residência. O 
corpo foi encaminhado para o IML 
de Cajazeiras (PB).

Foto: Redes Sociais

EDIÇÃO: Jorge Rezende
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

Duas datas do ano de 2022 mar-
cam a história do empresário sueco 
naturalizado brasileiro Hermann 
Theodor Lundgren, fundador do 
Grupo Lundgren na Paraíba. No 
dia 24 do mês passado transcorreu 
o 177o aniversário do seu nascimen-
to. E em janeiro deste ano os 115 anos 
de sua morte.

Nascido em Norrköping, na Sué-
cia, Hermann morreu em Recife, ca-
pital pernambucana, aos 62 anos, 
em 1o de janeiro de 1907. Dados co-
lhidos no Museu da Pessoa e no li-
vro ‘Rio Tinto, o Extinto’ apontam 
que a cidade paraibana de Rio Tinto 
foi “o maior parque fabril da Amé-
rica do Sul” e nasceu graças ao em-
preendedor nórdico que escolheu o 
Brasil para viver, por causa de uma 
frustrada história de amor.

Do meio para o fim do século 19, 
a Suécia viveu uma crise financei-
ra, comercial e alimentar, surgida 
das diversas guerras que minaram 
a economia de alguns países do nor-
te da Europa. Em Norrköping, a fa-
mília Lundgren, embora abastada, 
sentia a crise bater em seus costa-
dos. E Herman achou de se apaixo-
nar por uma moça, cujo pai era mais 
rico e, por causa disso, não permitiu 
o casamento. De espírito empreen-
dedor e aventureiro, o jovem Lund-
gren resolveu experimentar um pas-
seio pela América do Sul e escolheu 
o Brasil para se estabelecer.

Outras versões dão conta de que, 
amargurado e em depressão, Her-
man ajudou a realizar sua fantasia 
com uns tragos de conhaque Harrt-
man e saiu pela noite, curtindo o frio 
de Norrköping, até acordar em alto 
mar, em meio à carga de um porão 
de navio. Queriam colocá-lo a ferros 
como clandestino, mas o capitão co-
nhecia Johan Wilhelm Lundgren, o 
pai de Herman, e tudo foi acertado 
da melhor maneira possível. Her-

Rio Tinto foi “o maior parque fabril da América do Sul” e nasceu graças ao empresário sueco Hermann Theodor

Há 115 anos morria o fundador
GRUPO LUNDGREN

Hilton Gouvêa 
hiltongouvearaujo@gmail.com

Júnior
7/5/2022 – Na Rodovia PB-113, entre 
as cidades de Damião e Barra de 
Santa Rosa, no Agreste paraibano, 
em acidente de carro. Ele era o filho 
mais novo da ex-prefeita da cidade 
de Damião e atual secretária da 
Educação, Eleonora Diniz. No acidente, o vereador 
Cássio de Cosmo sofreu escoriações e foi socorrido 
para Campina Grande (PB).

Foto: Portal Notícia Já

Mike Hagerty
5/5/2022 – Em Los Angeles, Estados 
Unidos, de causa não revelada. Ator 
que ficou conhecido ao interpretar 
o zelador Senhor Treeger, na sitcom 
norte-americana ‘Friends’. Era 
natural de Chicago.

Foto: Reprodução

Viajando
De espírito 

empreendedor e 
aventureiro, o jovem 

Lundgren acabou 
aportando na América 

do Sul e escolheu o Brasil 
para se estabelecer

man inicialmente desembarcou no 
Rio de Janeiro, mas a endemia de fe-
bre amarela que grassava na cidade 
o espantou para Recife, na época, o 
melhor porto do Brasil.

Em Recife, trabalhou para em-
presários estrangeiros que trabalha-
vam com exportação. Montou tam-
bém um escritório para corretagem 
de navios e representação de pro-
dutos nordestinos exportados para 
a Europa. Logo foi investido na fun-
ção de representante consular dos 
países nórdicos na capital de Per-
nambuco. E a tradução de línguas 
para as grandes empresas da época 
forneceu-lhe o capital inicial para al-
guns anos depois se tornar um dos 
homens mais ricos do Nordeste.

Fabricante de pólvora
Ele tratou logo de fechar a ferida 

do amor perdido na Suécia e casou, 
ainda em Recife, com a alemã Anna 
Elizabeth Stolzrnwale, que morreu 
aos 30 anos após dar à luz a seis fi-
lhos: Frederico João Lundgren, Ar-
thur Lundgren, Anna Louise, Her-
man Theodor Jr., Guilherme e Alberto 
Herman Theodor, além de mais dois 
que não constam na biografia oficial 
da família. Os pais de Herman se cha-

Hermann Theodor Lundgren morreu aos 62 anos, em 1907, em Recife

mavam Johan Wilhelm Lundgren e 
Eva Loviss Gewern.

Em Recife, Herman fundou uma 
fábrica de pólvora e chegou a ser um 
dos maiores fornecedores das For-
ças Armadas do Brasil. Comprou 
uma fábrica de tecidos que ora ca-
pengava em Pernambuco e, de lá, 
tirou, entre outras coisas, o capital 
que daria origem aos investimentos 
de uma indústria similar em Paulis-
ta, também em Pernambuco, e da fu-
tura Companhia de Tecidos Rio Tin-
to, implantada nas terras do antigo 
Engenho Preguiça, no Litoral Nor-
te da Paraíba. Por 601 quilômetros 
quadrados de terras, ele autorizou 
seu filho Frederico João Lundgren 
a pagar 26 contos de réis ao fazen-
deiro Alberto Lopes Albuquerque. 
A dinheiro de hoje, essa quantia se-
ria de R$ 940 mil.

Para preparar o terreno e implan-
tar a fábrica de tecidos em 1924, Fre-
derico João Lundgren recorreu ao 
capital inglês e alemão. O material 
de montagem dessa indústria veio 
de Lanchisre e Manchester, na Ingla-
terra. Nos meados de 1950, já funcio-
nando a pleno vapor e consumindo 
800 toneladas de madeira por dia, 
a direção da Companhia de Teci-
dos Rio Tinto pede 20 mil contos de 
réis emprestados à Companhia Hi-
drelétrica do São Francisco (Chesf) 
para produzir sua própria energia 
elétrica. Logo tornou-se concessio-
nária da Chesf.

Com os 25 anos de isenção fiscal 
concedidos pelo então governador 
paraibano Camilo de Holanda, a in-
dústria têxtil economizou o bastan-
te para organizar sua própria polí-
cia (300 homens), escolas, construir 
2,3 mil casas para os operários e hu-
manizar a urbanização. Rio Tinto – 
excluindo Campina Grande – foi a 
primeira cidade do interior paraiba-
no a possuir água potável encana-
da e rede de esgoto. Chafarizes es-
palhados na cidade forneciam água 
gratuitamente.

O primeiro professor contratado 
foi o matemático e poliglota de ex-
traordinária cultura José de Olivei-
ra Lopes Ribeiro. Esse dizia que “os 
Lundgren sempre dispunham de um 
amigo em cargo estratégico no gover-
no”. Na década de 1950, quando o en-
tão presidente da República Getúlio 
Vargas veio à Paraíba, jantou em Rio 
Tinto a convite dos Lundgren. Em 
1951, o também presidente marechal 
Eurico Gaspar Dutra, ao visitar o lu-
gar, que ainda era Distrito de Ma-
manguape, assinou o contrato para a 
companhia fabricar as fardas da Ma-
rinha, do Exército e da Aeronáutica.

Futuramente, Frederico João 
Lundgren e dois irmãos fundaram as 
redes de Lojas Paulista, no Nordeste; 
e das Casas Pernambucanas, no Sul-
Sudeste, com sede no Paraná e filiais 
na Argentina e Uruguai. O auge da 
produção da Companhia de Tecidos 
foi atingido em 1960. Anos depois, 
essa empresa que até desviou o curso 
do Rio Mamanguape para dar maior 
calado ao Porto de Jaraguá, construí-
do em suas terras, entrou em colap-
so. O desvio do Mamanguape acabou 
um porto tradicional na área, com saí-
da para mar aberto, o de Salema, que 
antecedeu ao de Cabedelo.

Foto: Reprodução

Francisco Ramalho de Figueiredo
(Francisco da Gata)
8/5/2022 – Aos 68 anos, na Rodovia 
PB-386, em Conceição (PB), por 
atropelamento. Aposentado fazia 
sua caminhada matinal quando 
o veículo, dirigido por um policial, 
atingiu a vítima e a arrastou por cerca de 30 metros.

Foto: Reprodução

Charles Anthony Brooks (Tony)
3/5/2022 – Aos 90 anos. Piloto 
inglês de Fórmula 1. Era o último 
piloto vivo que venceu corridas 
na década de 1950. Era dentista 
e foi vice-campeão do mundo em 
1959, perdendo a disputa do título 
mundial para Jack Brabham, ficando à frente de 
Stirling Moss, lenda da Fórmula 1 que morreu 
em 2020. Venceu um total de seis corridas, tendo 
deixado a competição em 1961.

Foto: CNN Portugal

José Inácio Pizani
4/5/2022 – Aos 75 anos, de causa 
não divulgada. Empresário de 
Araraquara (SP) era diretor-
presidente do Sistema Clube de 
Comunicação de Ribeirão Preto 
e São Carlos, fundado por ele na 
década de 1980. O conglomerado é formado pela 
TV Clube (Band TV) e as Rádios Clube, Clube 1, 
Melody e 106 FM Sertaneja, atuando em mais de 70 
cidades no interior de São Paulo.

Foto: Reprodução

Júlio Gonçalves Rêgo
5/5/2022 – Aos 89 anos, em Fortaleza 
(CE), após um cateterismo e 
implantação de um stent. Político 
cearense que começou a vida 

Foto: Assembleia do Ceará

Titina Rodrigues
6/5/2022 – Aos 75 anos. Cantora 
cabo-verdiana intérprete de mornas 
e coladeiras (gêneros musicais e de 
danças de Cabo Verde). Nasceu no 
Mindelo, na Ilha de Cabo Verde, em 
3 de dezembro de 1947. Subiu ao 
palco pela primeira vez aos 12 anos.

Foto: Reprodução

George Pérez
6/5/2022 – Aos 67 anos, de 
câncer no pâncreas. Artista e 
roteirista que se tornou lenda dos 
quadrinhos da Marvel e da DC. 
Era reconhecido especialmente 
por sua passagem pela revista 
da Mulher-Maravilha, entre os anos de 1980 e 
1990. Também teve passagens celebradas por 
títulos como Jovens Titãs, Os Vingadores, Liga da 
Justiça da América e Crise nas Infinitas Terras. 
Entre os personagens que criou, destaque para a 
Mulher-Leopardo, o Ciborgue, o Exterminador, o 
Asa Noturna e o Treinador.

Foto: Reprodução

Handkelly Bezerra (Hand)
7/5/2022 – Em Portugal, em um 
acidente de trânsito. Influenciadora 
digital potiguar que administrava o 
perfil Casa 194. O marido dela, que 
a acompanhava na viagem, está 
hospitalizado.

Foto: Redes Sociais

pública no município de Tauá, como prefeito em 
1962. Foi deputado estadual nas legislaturas de 1966, 
1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990 e até 1994, mas 
não concluiu o mandato por ter sido indicado para o 
Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no governo 
Ciro Gomes (PDT). Era formado em Medicina.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Pregão Presencial  nº  
00010/2022.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA EIRELI - CNPJ Nº 

22.053.916/0001-42.  
OBJETO: Realização de exames de laboratório.
VALOR GLOBAL: R$ 77.877,40 (setenta e sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e quarenta 

centavos)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2022.

Aguiar - PB, 05 de Maio de 2022.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00025/2022, Contratação 

de empresa ou pessoa física, para execução dos serviços de transporte escolar, destinado a rede 
de ensino municipal, junto a Secretaria de Educação deste município, para o dia 16 de Maio de 
2022 às 13:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela 
Vista - Araçagi - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido 
endereço. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 10 de Maio de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2022
OBJETO: Aquisição parcelada de pneus, câmaras e protetores diversos, destinado a esta 

Prefeitura. A Pregoeira oficial convoca o comparecimento das seguintes empresas: CARNEIRO 
DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, CHAR-
LES NUNES DA SILVA 03908057426, FRANCISCA GOMES MEDEIROS SILVA 46734830497, 
GRANPECAS – COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA, JOAO 
PAULO ARAUJO DOS SANTOS, JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA, LARISSE LEONIA DE 
PONTES NERI 08366441407, M A L DE M MARINHO, P E B MARTINS – MULTCOMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES E VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. Para continuação dos trabalhos 
e fase de lances verbais, que será realizado no dia 16 de maio de 2022 às 15:30 horas, no prédio 
da Prefeitura Municipal de ARAÇAGI - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99167–0794

ARAÇAGI - PB, 09 de maio de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2022, que objetiva: 
Implantação de Pavimentação Asfáltica da Rua Benedito Fialho e Trecho da Rua Antônio Carneiro, 
na cidade de Araruna /PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: CLPT CONSTRUTORA EIRELI - R$ 489.061,22. Fica desde já o licitante vencedor 
convocado para assinatura do respectivo contrato.

Araruna - PB, 09 de maio de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Tomada de Preços Nº 00003-2022 – Objeto: Realizar a conclusão da Construção da Creche 

Modelo Padrão FNDE na cidade de Araruna - PB. O Chefe do Executivo Municipal, torna público 
que o recurso impetrado pela licitante: FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA 
-EPP - CNPJ: 13.570.141/0001-91, com base no exposto e relatados pela CPL e pela Assessoria 
Jurídica foi indeferido, conforme laudas processuais do referido certame. Ficam desde já o licitante 
habilitado, convocado para abertura do envelope de Proposta de Preço, que ocorrerá às 9h do dia 
16 de maio de 2022. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.
br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 09 de maio de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, no Fórum da 

Comarca de Araruna/PB, situado a Av. Cel. Pedro Targino, S/N - Centro - Araruna - PB, às 14:00 
horas do dia 28 de junho de 2022, licitação modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para: 
Construção de Abastecimento de Água em diversas comunidades rurais do Município de Araruna/
PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.
br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 09 de maio de 2022
CARLOS ANTÔNIO DE MACEDO FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00004/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO, 
ATRAVÉS DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA “ZEZO” NO DIA 
09 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTEJOS DE SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ULTRA PROMOCOES E EVENTOS 
EIRELI - R$ 70.000,00.

Areial - PB, 09 de Maio de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO, ATRAVÉS DE EM-
PRESÁRIO EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA “ZEZO” NO DIA 09 DE JUNHO 
DE 2022 NAS FESTEJOS DE SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Areial:. 02040.13.3921006.2016 – Manutenção das atividades culturais; 339039 – Outros serviços 
de terceiros – pessoa jurídica Fonte: 500. VIGÊNCIA: até 10/07/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 00066/2022 - 10.05.22 - ULTRA PROMOCOES E EVENTOS 
EIRELI - R$ 70.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para pavimentação de diversas ruas 

deste município, conforme especificações do projeto básico. Tendo em vista o recurso interposto pela 
empresa HGS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, nos termos do Art. 109, §3º da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações, INTIMA-SE os demais licitantes para, querendo, apresentar impug-
nação. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua 
São Jose, 472 - Centro - Areial - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(83) 33681020. E-mail: cplareial2021@gmail.com. 

Aroeiras - PB, 03 de maio de 2022
RAFAELA BENJAMIN ALVES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE REPUBLICAÇÃO

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, TORNA PÚBLICO E COMUNICA a REPU-

BLICAÇÃO da Chamada Pública nº 00001/2022 para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, des-
tinado ao atendimento do PNAE, considerando o disposto no §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009, 
Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 e Resolução CD/FNDE nº 4, de 2 de abril de 
2015. Os fornecedores individuais e grupos informais e/ou formais, interessados deverão apresentar 
sua documentação e projeto de venda até dia 26 de maio de 2022, às 09h00min. Os interessados 
poderão adquirir o Edital impresso na íntegra na prefeitura municipal localizada na Av. Liberdade, 
45 - Centro - Barra de Santana - PB no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, informações 
pelo Telefone: (83) 3346–1066. E-mail: bsantana.prefeitura@gmail.com. Edital: www.barradesantana.
gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Barra de Santana - PB, 05 de maio de 2022.
EDNA MACEDO DE SOUSA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICI-
PALIDADE. Abertura da sessão publica: 08:30 horas do dia 20 de maio de 2022. Início da fase de 
lances: 08:31 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 Federal nº 10.024/19; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
7.892/13; Decreto Federal nº 002/20; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3346–1066. E-mail: bsantana.licitacaocpl@gmail.com. Edital: www.barradesantana.
gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Barra de Santana - PB, 09 de maio de 2022
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO 
DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. 
Abertura da sessão publica: 11:30 horas do dia 20 de maio de 2022. Início da fase de lances: 11:31 
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 Federal nº 10.024/19; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Federal nº 002/20; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3346–1066. E-mail: bsantana.licitacaocpl@gmail.com. Edital: www.barradesantana.
gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Barra de Santana - PB, 09 de maio de 2022
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE 
FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. Abertura 
da sessão publica: 08:30 horas do dia 23 de maio de 2022. Início da fase de lances: 08:31 horas 
do dia 23 de maio de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 

vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Federal nº 10.024/19; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal 
nº 002/20; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3346–1066. E-mail: bsantana.licitacaocpl@gmail.com. Edital: www.barradesantana.gov.br; www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Barra de Santana - PB, 09 de maio de 2022
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00001/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente à Dispensa de Licitação nº DV00001/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RADIO COM FREGUENCIA 
MODULADA (FM) COM ABRANGENCIA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB, PARA A 
DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA DE VEREADORES SENDO: VEICULAÇÃO DE 
MATERIAIS INSTITUCIONAIS; AVISOS, ENTREVISTAS; COBERTURAS DE SESSÕES; PROGRA-
MAÇÃO DIÁRIA DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA - PB; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CIRNE PUBLICIDADE E 
EVENTOS LTDA - R$ 7.700,00.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RADIO COM FREGUENCIA 

MODULADA (FM) COM ABRANGENCIA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB, PARA A 
DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA DE VEREADORES SENDO: VEICULAÇÃO DE 
MATERIAIS INSTITUCIONAIS; AVISOS, ENTREVISTAS; COBERTURAS DE SESSÕES; PROGRA-
MAÇÃO DIÁRIA DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA - PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Barra de Santana: 02.002 - CÂMARA MUNICIPAL - 01 031 2001 2001 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - 33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA - 33.90.39 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 
00201/2022 - 03.03.22 - CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - R$ 7.700,00.

BARRA DE SANTANA - PB, 03 de Março de 2022.
ADMILSON ALMEIDA DA SILVA JUNIOR

Presidente

 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 001/2022
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Reconheço e Ratifico a Inexigibilidade de Licitação nº. 001/2022, que tem por objeto a Prestação 
de Serviços Técnicos de Contabilidade Pública em Geral, em favor de: EMMANUEL DO NASCI-
MENTO SOUSA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Deputado Norbertto Leal, 
1184, Alto Branco, Campina Grande - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 38.260.895/0001-76, no Valor 
Global R$: 38.500,00 (Trinta e oito mil e quinhentos reais), nos termos do art. 25, Inciso II, § 1º, 
c/c os arts. 6, inciso II e 13 da Lei n.º. 8.666/93 e alterações posteriores, de acordo com o relatório 
apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica da Câmara.

EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº. 00101/2022

Contratante: Câmara Municipal de Barra de Santana - PB/Admilson Almeida da Silva Júnior. 
Contratado: EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede à Rua Deputado Norberto Leal, 1184, Alto Branco, Campina Grande - PB, inscrita no CNPJ 
sob o nº 38.260.895/0001-76. Objeto: Prestação de Serviços Técnicos de Contabilidade Pública em 
Geral, no valor global de R$: 38.500,00 (Trinta e oito mil e quinhentos reais). Vigência: 11 (onze) 
meses. Data da Assinatura: 01/02/2021. Fundamentação: art. 25, Inciso II, § 1º, c/c os arts. 6, inciso 
II e 13 da Lei n.º. 8.666/93 e alterações posteriores. Dotação Orçamentária: 01.010 - Câmara Mu-
nicipal - 01 031 2001 2001 Manutenção das atividades da Câmara Municipal – 33.90.35 – Serviços 
de Consultoria. Contrato nº 00101/2022.

Barra de Santana – PB, 02 de Março de 2022.
ADMILSON ALMEIDA DA SILVA JUNIOR

Presidente da CMBS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Sebastião de Souza Barbosa, 05, Centro - CEP: 58.458-000 - Barra de Santana – PB, às 07h30min 
HORAS DO DIA 20 DE MAIO DE 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES CÃMARA MUNICIPLA DE BARRA DE SANTANA. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 011/2012. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3346-1066. Edital: http://www.camarabarradesantana.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Barra de Santana - PB, 09 de Maio de 2022.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027-2022
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM torna público o resultado 

do julgamento do Recurso Administrativo protocolado por parte da empresa NEUROCENTRO – 
CENTRO DE NEUROLOGIA E MÉTODOS DE DIAGNOSTICO LTDA, CNPJ: 01.024.347/0001-37, 
mediante PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027-2022 que tem como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ESPECIALIDADES JUNTO 
A REDE BÁSICA E ESPECIALIZADA DE SAÚDE PARA CONSULTAS, RETORNOS E PROCEDI-
MENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB. Da análise do recurso 
à vista das normas estabelecidas no ato convocatório, como também, no parecer jurídico, DECIDE 
pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado. Os autos do processo licitatório encontram-se em 
poder da comissão onde os licitantes poderão obter vistas.  Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

Belém- PB, 09 de maio de 2022.
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, CNPJ 
nº 08.928.517/0001-57, neste ato representada pelo Presidente da Comissão de Licitação JOSIVAN 
BATISTA DA SILVA, NOTIFICA a Empresa GMF CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA 
- CNPJ nº 15.364.149/0001-27 por não apresentar a garantia contratual referente ao Contrato n° 
00115/2022. A empresa contratada fica notificada para, no prazo de 05 (dias) dias úteis, proceder 
à entrega da garantia contratual, do contrário, será efetuado o distrato, podendo inclusive, serem 
aplicadas as penalidades civis e administrativas previstas no Contrato.

Belém, 09 de maio de 2022.
JOSIVAN BATISTA DA SILVA

Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE RESCISÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, CNPJ 
nº 08.928.517/0001-57, neste ato representado pela Prefeita Aline Barbosa de Lima, Brasileira, 
residente e domiciliada na Rod. 55 Km73, S/N - Zona Rural - Belém - PB, CPF nº 062.493.454-34, 
Carteira de Identidade nº 2.382.390 2º VIA, doravante simplesmente CONTRATANTE, de forma 
unilateral decide pelo presente Termo de Distrato do Contrato referente ao Pregão Presencial n° 
00013-2022, contrato n°00061-2022 doravante simplesmente ODONTOMED MEDICAMENTOS E 
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA – CNPJ nº 37.029.855/0001-55. Data da assinatura do 
distrato contratual 06.05.2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRU-
ÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (TIPO l), BELÉM/ PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada 
de Preços nº 00002/2022. DOTAÇÃO: 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0428.1025 
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE 500– RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS-
TOS 371.4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 601 – TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO 
DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 373.4.4.90.51.01 OBRAS 
E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 06/05/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Belém e: CT Nº 00124/2022 - 06.05.22 - D I T CONSTRUCOES, IMOBILIARIA E SERVICOS 
EIRELI - R$ 656.636,25.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANES-
CENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MODE-
LO PROINFÂNCIA, TIPO B, LOCALIZADA NO SITIO SERROTE, BELÉM/ PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2022. DOTAÇÃO: 04.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
12.365.0185.1011 CONSTRUIR E EQUIPAR CRECHES MUNICIPAIS 500 RECURSOS NÃO VIN-
CULADOS DE IMPOSTOS 158.4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 540 TRANSFERENCIAS 
DO FUNDEB – IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 161.4.4.90.51.01 OBRAS E 
INSTALAÇÕES 542 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT 
163.4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 06/05/2023. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00125/2022 - 06.05.22 - MALOG CONSTRUCOES 
E SERVICOS LTDA - R$ 948.310,72.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

ADITAMENTO DE VALOR
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e E JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 

CNPJ nº 19.560.932/0001-17. Ref. PP 0001/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
O FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE BELÉM PB, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. Extrato do 1º. TERMO 
ADITIVO ao Contrato n.º 00020/2022, com a empresa acima mencionada, correspondente ao 
ADITIVO DE VALOR na importância de R$ 26.175,15 (VINTE E SEIS MIL, CENTO E SETENTA 
E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS serão pagas através da seguinte dotação orçamentária: 
02.04 SECRETARIA DE EDUCACAO 12.361.1001.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 111.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA 
DE IMPOSTOS – EDUCACAO 212.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.361.1001.2024 MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUDEB 30% 113.000000 TRANS-
FERENCIS DO FUNDEB 30% 234. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.361.1001.2032 
DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 
267. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 122.000000 TRANSFRENCIAS DE RECURSOS DO 
FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA 268. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE 
CONSUMO 20.91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM 08.244.1013.2204 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 311.000000 TRANSFEREN-
CIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL– FNS 887. 3.3.90.30.00 
MATERIAL DE CONSUMO 08.244.1014.2095 DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇOES PARA FAMILIAS 
CARENTES – SOPA E PÃO 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 809. 3.3.90.30.00 MATERIAL 
DE CONSUMO 810. 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA-
TUITA 08.244.2011.2089 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
DE BELEM – FMAS 001.000000 RECUIRSOS ORDINÁRIOS 788. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE 
CONSUMO 2071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 10.301.1008.2065 MANUTENÇÃO 
DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE – APS 214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO 
DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 483. 3.3.90.30.00 MATE-
RIAL DE CONSUMO 484. 3.3.90.32.00 MATERIAL, BELM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA 10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EBLEM 
001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 566.3.3.90.32.00 MATERIAL, BELM OU SERVIÇO PARA 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE 
IMPOSTOS – SAUDE 565. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO. Assinaturas da alteração 
contratual em: 09/05/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

ADITAMENTO DE VALOR
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB E C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE 

- CNPJ nº 40.479.340/0001-61. Ref. PP 0001/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA O FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETA-
RIAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM PB, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. Extrato do 1º. 
TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00018/2022, com a empresa acima mencionada, correspondente 
ao ADITAMENTO DE VALOR R$ 38.047,64 (TRINTA E OITO MIL, QUARENTA E SETE REAIS E 
SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), serão pagas através da seguinte dotação orçamentária: 
02.04 SECRETARIA DE EDUCACAO 12.361.1001.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 111.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA 
DE IMPOSTOS – EDUCACAO 212.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.361.1001.2024 MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUDEB 30% 113.000000 TRANS-
FERENCIS DO FUNDEB 30% 234. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.361.1001.2032 

DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 
267. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 122.000000 TRANSFRENCIAS DE RECURSOS DO 
FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA 268. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE 
CONSUMO 20.91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM 08.244.1013.2204 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 311.000000 TRANSFEREN-
CIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL– FNS 887. 3.3.90.30.00 
MATERIAL DE CONSUMO 08.244.1014.2095 DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇOES PARA FAMILIAS 
CARENTES – SOPA E PÃO 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 809. 3.3.90.30.00 MATERIAL 
DE CONSUMO 810. 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA-
TUITA 08.244.2011.2089 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
DE BELEM – FMAS 001.000000 RECUIRSOS ORDINÁRIOS 788. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE 
CONSUMO 2071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 10.301.1008.2065 MANUTENÇÃO 
DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE – APS 214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO 
DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 483. 3.3.90.30.00 MATE-
RIAL DE CONSUMO 484. 3.3.90.32.00 MATERIAL, BELM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA 10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EBLEM 
001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 566.3.3.90.32.00 MATERIAL, BELM OU SERVIÇO PARA 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE 
IMPOSTOS – SAUDE 565. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO. Assinaturas da alteração 
contratual em: 09/05/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de construção de uma praça no Sítio 

Juá, município de Bernardino Batista. Data e Local: 27 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, 09 de Maio de 2022. 
ANTÔNIO DUARTE DE LIMA 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0014/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-

LIZADA NO FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS E LÂMPADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB. ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE SERÁ 
REALIZADO O PREGÃO: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR.  RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: A PARTIR DO DIA 11/05/2022, ÀS 16H00MIM; ENCERRAMENTO DO RECEBIMEN-
TO DAS PROPOSTAS: 25/05/2022, ÀS 08H59MIM; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 25/05/2022 
ÀS 09H00MIM; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 25/05/2022 ÀS 09H10MIM. O 
EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÃO SER OBTIDOS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: WWW.
PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR E HTTP://CONCEICAO.PB.GOV.BR/ACESSO-A-
-INFORMACAO/LICITACOES. 

BOA VENTURA/PB, 09 DE MAIO DE 2022.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0017/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-

CIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB. ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE SERÁ 
REALIZADO O PREGÃO: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR.  RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: A PARTIR DO DIA 11/05/2022, ÀS 14H00MIM; ENCERRAMENTO DO RECEBIMEN-
TO DAS PROPOSTAS: 24/05/2022, ÀS 08H59MIM; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/05/2022 
ÀS 09H00MIM; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 24/05/2022 ÀS 09H10MIM. O 
EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÃO SER OBTIDOS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: WWW.
PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR E HTTP://CONCEICAO.PB.GOV.BR/ACESSO-A-
-INFORMACAO/LICITACOES. 

BOA VENTURA/PB, 09 DE MAIO DE 2022.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaoca-
bedelo.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 MEDICAMENTOS PARA A 
UNIDADE DE ZOONOSES DE CABEDELO, VISANDO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 
SAÚDE E BEM–ESTAR ANIMAL, COM ENFOQUE NO CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES 
E GATOS. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 20 de Maio de 2022. Início da fase de 
lances: 09:15 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; 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, 09 de Maio de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00036/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaoca-
bedelo.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 Re-
gistro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIAL 
PARA A CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO DIREITO DO SR. JOSÉ FORMIGA 
DE MOURA. Abertura da sessão pública: 11:00 horas do dia 20 de Maio de 2022. Início da fase 
de lances: 11:15 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; 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, 09 de Maio de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTOS PARA A MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE, 
CONFORME CONVÊNIO Nº 0111/2021 DO GOVERNO DO ESTADO; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: MECANICA MARTINS GUEDES LTDA - R$ 220.423,94.

Casserengue - PB, 02 de Maio de 2022
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00007/2022, que objetiva: Contratação de Pessoa Jurídica de notória especialização no 
Assessoramento, Consultoria e Acompanhamento que envolva a Contratante até sua finalização; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOHNSON ABRANTES – 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS - R$ 24.000,00.

Casserengue - PB, 02 de Maio de 2022
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO Nº IN00007/2022
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica de notória especialização no Assessoramento, 

Consultoria e Acompanhamento que envolva a Contratante até sua finalização. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022 – 
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE (RECURSOS ORDINARIOS) = 
20.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – 04.122.0002.2003 – ELEMENTO DE DESPESA: 
33.90.35 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Casserengue e: CT Nº 00043/2022 - 03.05.22 
- JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - R$ 24.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o ADIAMENTO da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00008/2022, para o dia 25 de Maio de 2022 às 09:30 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 25 de Maio de 2022 às 09:35 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, na Avenida Manoel José das Neves, 
42 - Centro - Coxixola - PB. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. Site: https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coxixola - PB, 09 de Maio de 2022
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00007/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASPORTE ESCOLAR. 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 assina-
tura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: AGRO AMBIENTAL EIRELI - CNPJ 12.223.739/0001-41. 
ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO 09501725456 - CNPJ 36.738.071/0001-33. INFORMAÇÕES: 
na sede da CPL, Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Centro Administrativo - Coxixola - 
PB, no horário das 08:00 as 11:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3306-1057.

Coxixola - PB, 09 de Maio de 2022
NELSON JOSÉ NEVES HONORATO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022
A Pregoeira Oficial comunica a suspensão do Pregão Presencial nº 00017/2022, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE CÂMARAS, PNEUS, PROTETORES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS 
SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE FUNDO DE SAÚDE. Justificativa: Razões de 
interesse público. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no seguinte 
endereço - Av. Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB. Telefone: (83) 
993287104. E-mail: licitacuite@gmail.com.

Cuité de Mamanguape - PB, 06 de Maio de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHA-

RIA CIVIL PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA 
ESCOLA M.D.E.F LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. LICITANTE 
DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: D2R3 SERVICOS DE CONS-
TRUCAO CIVIL EIRELI - Valor: R$ 147.644,29. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 10 de maio de 2022      25Publicidades



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, Av. Severino Jorge 
de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (83) 993287104. E-mail: licitacuite@gmail.com.

Cuité de Mamanguape - PB, 18 de Março de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, por meio do site www.gov.br/compras, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços de 
recapagem de pneus para os ônibus escolares. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 20 
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 posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3635–1013. E-mail: pmdamiaolicitacao@gmail.com. Edital: www.damiao.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; www.gov.br/compras. 

Damião - PB, 06 de Maio de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
CONVOCAÇÃO DE REMANESCENTE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0041/2021

Objeto: Aquisição de material escolar para compor o Kit Pedagógico Estudantil do ano letivo de 
2022, para a Rede Municipal de Ensino deste Município,  torna público que em virtude da rescisão 
com a empresa vencedora.  Ficam convocadas as empresas remanescentes nos itens: 6 e 7, 
para manifestarem interesse em assumir os mencionados itens nos preços da primeira colocada, 
conforme preços a seguir: item 6 – R$10,90 e item 7 -  R$ 14,50, sob pena de fracassar o item.

Dona Ines - PB, 09 de Maio de 2022
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 
EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL

DE CONTRATO Nº 0077/2022-COL
OBJETO: Rescindir unilateralmente o Contrato nº 0077/2022, celebrado com a empresa DISTRI-

BUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, em virtude de inexecução contratual da 
empresa, que descumpriu os prazos de entrega. FUNDAMENTO LEGAL: arts. 77, 78, I e II da Lei 
nº 8.666/93. Aplicação das penalidade dos arts. 87,  III e IV e  7º da Lei nº 10.520/2022 

Pregão Presencial nº 0041/2022.
Data de Assinatura: 09.05.2022

ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços 
nº AD00001/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE GADO BRAVO – PB; RATIFICO o correspondente procedimento em 
favor de: DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI – ME - R$ 134.295,57.

Gado Bravo - PB, 25 de Abril de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCO-
LAR DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
DE GADO BRAVO – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00001/2022 
- Ata de Registro de Preços nº 00027/2021, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão 
Eletrônico nº 00027/2021, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 02.006 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
– 02006.12.365.1005.2014 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – 02006.12.361.1005.2011 
– MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE – 02006.12.365.1005.2046 – 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNDEB 30% – 3.3.90.32.00.00 – MATERIAL DE DISTRIBUI-
ÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 03501/2022 - 27.04.22 - DI DINAH COMERCIO DE 
ROUPAS EIRELI - ME - R$ 134.295,57.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00053/2022, que objetiva: contratação 
de empresa no ramo pertinente para realização de consultas oftalmológicas para melhor 
atender a população do município de Guarabira–PB; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório em favor de: CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS 
LTDA - R$ 800.000,00.

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

Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE através 
de emenda parlamentar 71160004, mediante edital e seu termo de referência; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: A A Z SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E HOS-
PITALARES LTDA – ME - R$ 4.634,00; A N Q GONCALVES JUNIOR - R$ 10.200,00; BHDENTAL 
COMERCIAL EIRELI - R$ 14.730,00; CIRURGICA IZAMED LTDA - R$ 12.624,00; DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 5.381,50; DIVINA COMERCIO DE MOVEIS 
E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - R$ 2.140,00; E J DA SILVA & SILVA PRODUTOS 
LABORATORIAIS LTDA. - R$ 6.042,00; ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERA????O LTDA - R$ 
93.500,00; K. C. R. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - R$ 5.358,00; 
M CARREGA COM??RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - R$ 27.351,50; MEIRE KARLA 
DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - R$ 25.000,00; MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS 
ODONTOLOGICOS VETERINÁRIOS EIRELI – ME - R$ 2.832,00; ODONTOMED COMÉRCIO 
DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 9.000,00; THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE 
ARAÚJO ALBUQUERQUE - R$ 31.506,66; VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE 
ESCRITORIO EIRELI - R$ 13.310,20.

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

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 09h00min, do dia 23 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de livros 
didáticos para educação básica .Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações e retirada do Edital: 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, 09 de Maio  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeira Substituto e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00056/2022, que objetiva: Aquisição Parcelada 
de Medicamentos de A a Z, através da oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela 
da ABCFarma, para a distribuição com Pessoas Carentes deste Município, através da Secretaria 
Municipal de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 512.153,46.

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

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00033/2022, que objetiva: Contratação 
de empresa para fornecimentos de peças novas por percentual de desconto para veículos le-
ves, movidos a gasolina/álcool, com serviços de mão de obra; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - R$ 97.750,00; 
e CARNEIRO DO NASCIMENTO  COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 
LTDA- RS 78.000,00.Fica o licitante convocado para assinatura do contrato nos termos do 
instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 01  de Abril de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE através de emenda parlamentar 71160004, mediante edital e seu termo 
de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00008/2022. DOTAÇÃO: Emenda 
Parlamentar 71160004. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CON-
TRATANTES: Fundo Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00276/2022 - 03.05.22 - E J DA 
SILVA & SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA. - R$ 6.042,00; CT Nº 00277/2022 - 03.05.22 
- K. C. R. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - R$ 5.358,00; CT Nº 
00278/2022 - 03.05.22 - ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES 
LTDA - R$ 9.000,00; CT Nº 00280/2022 - 03.05.22 - CIRURGICA IZAMED LTDA - R$ 12.624,00; 
CT Nº 00281/2022 - 03.05.22 - A A Z SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 
- ME - R$ 4.634,00; CT Nº 00282/2022 - 03.05.22 - THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBU-
QUERQUE - R$ 31.506,66; CT Nº 00283/2022 - 03.05.22 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS 
ODONTOLOGICOS VETERINÁRIOS EIRELI - ME - R$ 2.832,00; CT Nº 00284/2022 - 03.05.22 - A 
N Q GONCALVES JUNIOR - R$ 10.200,00; CT Nº 00285/2022 - 03.05.22 - MEIRE KARLA DE 
AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - R$ 25.000,00; CT Nº 00286/2022 - 03.05.22 - BHDEN-
TAL COMERCIAL EIRELI - R$ 14.730,00; CT Nº 00287/2022 - 03.05.22 - DIVINA COMERCIO 
DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - R$ 2.140,00; CT Nº 00288/2022 
- 03.05.22 - M CARREGA COM??RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - R$ 27.351,50; CT 
Nº 00289/2022 - 03.05.22 - VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO 
EIRELI - R$ 13.310,20; CT Nº 00290/2022 - 03.05.22 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRES-
TE MERIDIONAL LTDA - R$ 5.381,50; CT Nº 00291/2022 - 03.05.22 - ELBER INDUSTRIA DE 
REFRIGERA????O LTDA - R$ 93.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas madeiras e outros conforme termo de referência para 
atender a demanda do município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00043/2022. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no 
orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VI-
GÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Guarabira e: CT Nº 00241/2022 - 18.04.22 - EVANESSA CAROLINNE ARAUJO 
SANTOS OLIVEIRA - R$ 256.110,00; CT Nº 00242/2022 - 18.04.22 - JOSÉ CAVALCANTE 
DOS SANTOS - R$ 70.610,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de Limpeza e outros para melhor atender as neces-
sidades da administração municipal, conforme termo de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00035/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação 
consignada no orçamento vigente 2021 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo 
.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Guarabira e: CT Nº 00234/2022 - 20.04.22 - OLIVEIRA & EULÁLIO PRODUTOS DE 
LIMPEZA LTDA - R$ 106.539,50; CT Nº 00235/2022 - 20.04.22 - JOELISSON CAVALCANTE DO 
NASCIMENTO - R$ 258.486,00; CT Nº 00236/2022 - 20.04.22 - J. T. A. COMERCIO DE ARTIGOS 
DESCARTAVEIS LTDA - ME - R$ 2.000,00; CT Nº 00237/2022 - 20.04.22 - DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 21.770,00; CT Nº 00238/2022 - 31.12.22 - PAULO 
PONTES DA SILVA - R$ 19.600,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: contratação de empresa no ramo pertinente para aquisições de fraldas infan-
tis e geriatricas , para melhor atender a necessidade da população carente do município, 
conforme demanda. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00051/2022. DOTAÇÃO: 
16.00 – Fundo Municipal de Saúde – Secretaria de Saúde 10.301.2002.2087 – Manter Ativi-
dades de outros programas de saúde 10.301.2002.2088 – Manutenção ASPS– BLC Custeio: 
atenção básica (PAB) 10.303.2002.2094– Manutenção ASPS – BLC Custeio: A farmacêutica 
3.3.90.30.01 – Material de Consumo 3.3.90.32.01 – Material, Bem ou Serviço p/Distribuição 
Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00265/2022 - 03.05.22 - ALLMED DIS-
TRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT - R$ 505.088,10; CT Nº 
00266/2022 - 03.05.22 - MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS 
E ORTOPEDICOS LTDA - R$ 155.364,00; CT Nº 00267/2022 - 03.05.22 - PAULO PONTES 
DA SILVA - R$ 133.036,20.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de formulas alimentares para distribuição entre pacientes 
com patologia conforme demanda. (Itens Fracassados). FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-
sencial nº 00050/2022. DOTAÇÃO: 16.00 – Fundo Municipal de Saúde – Secretaria de Saúde 
10.301.2002.2087 – Manter Atividades de outros programas de saúde 10.301.2002.2088 – Ma-
nutenção ASPS– BLC Custeio: atenção básica (PAB) 10.303.2002.2094– Manutenção ASPS 
– BLC Custeio: A farmacêutica 3.3.90.30.01 – Material de Consumo 3.3.90.32.01 – Material, 
Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00260/2022 
- 03.05.22 - ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LT - R$ 43.898,00; CT Nº 00261/2022 - 03.05.22 - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO 
ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA - R$ 402.630,00; CT Nº 00262/2022 - 03.05.22 - 
MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - R$ 
89.918,00; CT Nº 00263/2022 - 03.05.22 - NORDESTE HOSPITALAR EIRELI - R$ 255.950,00; 
CT Nº 00264/2022 - 03.05.22 - SOS COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES 
EIRELI - R$ 100.750,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2022
Torna público que fica adiado o referido Pregão Presencial, cujo estava marcado para, às 

08h30min do dia 10 de maio de 2022. A nova data bem como o novo edital após alterações será 
publicado na imprensa oficial, nos meios de divulgação anteriores, com objeto para: Aquisições 
parceladas de móveis/similares e outros equipamentos para melhor atender as necessidades da 
Administração Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00028/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Itapororoca – PB, 09 de maio de 2022
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 08:30 horas do dia 19 de Maio 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de material de limpeza e 
higiene. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3464–1069. E-mail: licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: 
www.juncodoserido.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

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

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
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: SELECIONAR PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS 
DE MÁQUINA AGRÍCOLA (TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA) PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA–PB; HO-
MOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ANTONIO 
DE PADUA PEREIRA DA SILVA - R$ 63.000,00; DIOGO JOSE DE QUEIROZ JATOBÁ - R$ 
63.000,00; FELIPE DA SILVA PEREIRA - R$ 63.000,00; LUCAS BATISTA DA SILVA - R$ 
63.000,00; MARIA IRACEMA LOURENÇO ALVES - R$ 63.000,00. Ficam desde já convidados 
os licitantes acima mencionados para comparecerem ao Setor de Licitações desta Edilidade, 
num prazo de 03 (três) dias a contar desta publicação, objetivando a assinatura da proposta 
de preços atualizada.

Lagoa Seca - PB, 09 de Maio de 2022.
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00029/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR 
DE DIVERSOS VEICULOS DA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GE-
RAIS - R$ 17.487,37.

Lagoa Seca - PB, 02 de Maio de 2022
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR 
DE DIVERSOS VEICULOS DA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00029/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 
DE LAGOA SECA: 01.004 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 1003 2011 PROGRAMA 
DE TRANSPORTE ESCOLAR – 12 361 1003 2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM 
REC. FNDE – 01.008 Secretaria de Saúde – 10 301 2002 2027 Manutenção das Atividades 
da Secretaria de Saúde – 04.004 Fundo Municipal de Saúde – 10 301 1002 2037 Manutenção 
das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) – OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 24/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Lagoa Seca e: CT Nº 00052/2022 - 02.05.22 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 
GERAIS - R$ 17.487,37.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE RETIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
A Prefeitura de Livramento-PB, vem através da sua CPL torna público que está retificando o 

aviso inicial do edital da Tomada de Preços Nº 002/2021 (Processo Administrativo Nº 081/2021). 
Vejamos a seguir: Nas publicações do Boletim Oficial do Município de Livramento do dia 
12/07/2021 - Folha 2, Jornal A União da Paraíba do dia 13/07/2021 - Folha 27, Diário Oficial 
dos Municípios do Estado da Paraíba do dia 13/07/2022 - Folha 5, Diário Oficial da União do dia 
14/07/2021 - Sessão-3 Folha 314, Diário Oficial Eletrônico do TCE-PB do dia 14/07/2021 Folha 
19, assim sendo onde se LÊ: Fonte de recursos: Governo Federal (Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento), Contrato de repasse Nº 896131/2019/MAPA/CAIXA, e recursos 
próprios previsto no orçamento vigente do município de Livramento-PB. LEIA-SE: Fonte de 
recursos: Governo Federal (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Contrato 
de repasse Nº 893531/2019/MAPA/CAIXA, e recursos próprios previsto no orçamento vigente 
do município de Livramento-PB. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar 
serviços de engenharia na Construção de 01 (Uma) Passagem Molhada para adequação de 
estrada vicinal (Lado esquerdo de 30,08m, Centro de 22,25m, Lado direito de 25,52m), localizada 
no Sítio Arius de Livramento-PB. 

Livramento-PB, 09 de maio de 2022
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00017/2022
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 DV00017/2022, que objetiva: Aquisições de tecidos diversos para confecção do vestuário 
da Quadrilha Chamego do município de Logradouro, em virtude dos Festejos Juninos 2022; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: XEPINHA TECIDOS 
LTDA-EPP - R$ 6.001,95.

Logradouro - PB, 09 de maio de 2022
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Elaboração de Projeto Técnico de enge-
nharia para Construção da Primeira Etapa do Campo de Futebol, compreendendo projetos gráficos, 
orçamento com base no SINAPI, especificações técnicas, detalhamento de BDI e cronograma físico 
financeiro, para o município de Logradouro/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00018/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS Dotação consignada no orçamento 
vigente 2022. Elemento de despesa 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de Logradouro e: CT Nº 00092/2022 - 09.05.22 - EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. 
DE ENGENHARIA LTDA - R$ 8.000,00.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00018/2022
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 
DV00018/2022, que objetiva: Contratação de empresa especializada na Elaboração de Projeto 
Técnico de engenharia para Construção da Primeira Etapa do Campo de Futebol, compreendendo 
projetos gráficos, orçamento com base no SINAPI, especificações técnicas, detalhamento de BDI 
e cronograma físico financeiro, para o município de Logradouro/PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGE-
NHARIA LTDA - R$ 8.000,00.

Logradouro - PB, 09 de maio de 2022
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de tecidos diversos para confecção do vestuário da Quadrilha Chamego 
do município de Logradouro, em virtude dos Festejos Juninos 2022. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00017/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS Do-
tação consignada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de 
Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Logradouro e: CT Nº 00091/2022 - 09.05.22 - XEPINHA TECIDOS LTDA-
-EPP - R$ 6.001,95.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.135/2022
PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2022

OBJETO: Aquisição de Instrumentos Musicais para o Município de Malta - PB conforme espe-
cificações constantes no Edital e seus anexos.

ABERTURA: às 09hs:00min horas do dia 25 de maio de 2022
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Rua Manoel Marques, 67, Centro, Malta- PB de 08:hs:00min 

as 13:00 de segunda a sexta, site http://malta.pb.gov.br, http://www.tce.pb.gov.br, E-mail: cplmal-
ta19@gmail.com 

MALTA - PB, 09 de maio de 2022
RICARDO DE SOUSA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 40101/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Recuperação e manutenção do Centro 

de Saúde no Município de Manaíra/PB, conforme Memorial Descritivo e Orçamento.
PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB.
DOTAÇÃO: RECURSOS: - 20.700 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA DE 

TRABALHO - 10 302 1008 2047 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO MAC- MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI-
ROS - PESSOA JURÍDICA.

CONTRATADO(S): CJ CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 40.331.846/0001-29
VIGÊNCIA DO CONTRATO:04 (quatro) meses
VALOR GLOBAL: R$ 118.143,68 (cento e dezoito mil, cento e quarenta e três reais e sessenta 

e oito centavos).
Manaíra - PB, 27 de abril de 2022.

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATOS

CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2022
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do empreendedor Rural, 

para o atendimento ao programa Nacional de Alimentação escolar – PNAE que serão destinados 
ao fornecimento da merenda escolar do Município de Manaíra-PB.

PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB.
DOTAÇÃO: RECURSOS: - 20.600 Secretaria de Educação e Cultura- 12 306 1005 2013 

Alimentação Escolar - Ensino Fundamental; 12 306 1005 2014 Alimentação Escolar - Pré-Escola; 
12 361 1005 2021 Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE - ELEMENTO DE DESPESA 
- 3390.30 - Material de Consumo.

CONTRATADO(S): CONTRATO  Nº: 80101/2022 - ANTÔNIO FELIX FLORENTINO. CPF: 
297.254.498-60, Valor: R$ 19.996,63; CONTRATO  Nº: 80102/2022,  IOLANDA MARIA DELFI-
NO DA SILVA. CPF: 027.723.824-27, Valor: R$ 19.995,50; CONTRATO  Nº: 80103/2022 JOÃO 
PAULO MARINHO RODRIGUES. CPF: 099.076.224-60, Valor: R$ 19.991,00; CONTRATO  Nº: 
80104/2022, JOÃO VYTOR GONÇALVES FELIX; CPF: 134.714.664-44,Valor: R$ 19.987,50; 
CONTRATO  Nº: 80105/2022, MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA; CPF: 040.384.704-
40, Valor: R$ 18.151,50.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31 de dezembro de 2022. 
Manaíra - PB, 05 de abril de 2022.

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 30901/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA /PB, CNPJ nº 09.148.131/0001-95
CONTRATADA: - ALISON DE SOUSA LEITE, CNPJ Nº 29.526.569/0001-77.
OBJETO: Contratação Artística do Cantor Alissin Vieira e Banda para apresentação no São João 

Tradição do Município de Manaíra - PB, o artista se apresentará no dia 22/06/2022, no período da 
noite, com duração mínima de show de 02:00hs. 

VALOR GLOBAL: R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  20.600 Secretaria de Educação e Cultura - 13 392 1012 2027 

Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas – ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

PRAZO DE VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses
Manaíra - PB, 05 de maio de 2022.

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 30901/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA /PB, CNPJ nº 09.148.131/0001-95
CONTRATADA: - RAILSON DINIX VIEIRA, CNPJ Nº 27.188.180/0001-33.
OBJETO: Contratação Artística do Cantor Roberto Vaneirão para apresentação no São Pedro 

Tradição na Vila de Pelo Sinal no Município de Manaíra - PB, o artista se apresentará no dia 
28/06/2022, no período da noite, com duração mínima de show de 02:00hs. 

VALOR GLOBAL: R$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  20.600 Secretaria de Educação e Cultura - 13 392 1012 2027 

Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas – ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

PRAZO DE VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses
Manaíra - PB, 06 de maio de 2022.

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 31101/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA /PB, CNPJ nº 09.148.131/0001-95
CONTRATADA: - FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA, CNPJ Nº 20.653.505/0001-62.
OBJETO: Contratação Artística da Banda Brasas do Forró para apresentação no São João 

Tradição na do Município de Manaíra - PB, o artista se apresentará no dia 21/06/2022, no período 
da noite, com duração mínima de show de 02:00hs.

VALOR GLOBAL: R$ 55.000,00 (CINQUENTA E CINCO MIL REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  20.600 Secretaria de Educação e Cultura - 13 392 1012 2027 

Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas – ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

PRAZO DE VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses
Manaíra - PB, 06 de maio de 2022.

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2022
A Prefeitura Municipal de Matinhas, através de sua CPL, torna público aos licitantes interessa-

dos, o resultado da fase de julgamento dos Documentos de Habilitação da Tomada de Preços nº. 
002/2022, que tem por objeto a PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS 
DO MUNICÍPIO DE MATINHAS CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°. 1066013-23, como 
segue: EMPRESAS INABILITADAS: GR CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 27.450.426/0001-01  
por não atender aos seguintes itens do Edital: 6.1.2.3, 6.1.2.4, 6.1.2.6, 6.1.3.1, 6.1.3.3,  CARLOS 
FERNANDES SOBRINHO LTDA, CNPJ: 42.311.751/0001-79  por não atender aos seguintes itens 
do Edital: 6.1.3.2.1; J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 26.951.460/0001-99 por não atender 
aos seguintes itens do Edital: 6.1.4.2, 6.1.4.3, SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 
14.031.903/0001-44  por não atender aos seguintes itens do Edital: 6.1.3.1; D2R3 SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇAO CIVIL EIRELI, CNPJ: 32.666.677/0001-50  por não atender aos seguintes itens do 
Edital: 6.1.3.2.1; EMPRESAS HABILITADAS: MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA – ME, CNPJ: 18.127.470/0001-86; FM SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 24.658.568/0001-62; INPREL 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 03.757.786/0001-84; ANTUNES ENGENHARIA 
LTDA, CNPJ: 22.455.563/0001-07; SENA CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 22.759.235/0001-
02; CONSTRUTORA APODI EIRELI, CNPJ: 17.620.703/0001-15; PR CONSTRUÇÕES EIRELI, 
CNPJ: 36.121.012/0001-11, AS CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEME SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 
33.506.391/0001-70; LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ: 24.621.931/0001-75, APN 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 08.317.848/0001-50, ESTRUTURAL SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ: 05.881.170/0001-46, TORRE CONSTRUÇÃO 
E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI EPP, CNPJ: 29.050.310/0001-00, GMF CONSTRU-
ÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ: 15.364.149/0001-27. Caso não haja manifestação 
de recursos, fica marcada a sessão de abertura das propostas de preços para o dia 18 de maio de 
2022, as 15h00 min (horário local) ou na mesma hora do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de 
não haver expediente na referida data, na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
de Matinhas, à Avenida Antônio Mariz 89 - Centro - Matinhas - PB informações através do E-mail: 
cpl.matinhas@gmail.com. Outras informações pelo Telefone (83) 36371001.

Matinhas, 09 de maio de 2022
Gleryston Maxwell Marques De Farias

Presidente da CPL

PREFEITURA DE NAZAREZINHO
APRESENTAÇÃO DE NOVA PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇOS 0006/2022
OBJETO: Pavimentação da rua “Airton Alves Furtado” no município de Nazarezinho-PB.
A CPL de Nazarezinho informa que a proposta de preço apresentada foi desclassificada por 

descumprir o item 7.2 letra “l”, abrindo-se o prazo de 08 (oito) dias úteis a contar desta publicação, 
conforme a lei, para apresentação de nova proposta, mantendo-se os devidos descontos e corrigindo 
a alíquota adequada. Convoca-se a seguinte empresa: NSEG CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP – 
CNPJ: 16.715.147/0001-06.

Nazarezinho-PB, 09/05/2022
Marilda Sarmento Luis
PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto, para: Aquisição parcelada 
de pneus, câmaras de ar e baterias. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 23 de Maio 
de 2022. Início da fase de lances: 09:31 horas do dia 23 de Maio de 2022. Referência: horário de 
Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
34783001. E-mail: administracao@passagem.pb.gov.br. Edital: www.passagem.pb.gov.br; www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Passagem - PB, 09 de Maio de 2022
ARMANDO GOMES FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto, para: Contratação de empresa 
prestadora de serviços de saúde, visando realização de exames laboratoriais (no município) e de 
imagem (Raio-x, tomografia e ultrassonografia), para atender o município, mediante critérios de 
localização e execução de serviço indicado no termo de referência. Abertura da sessão pública: 
10:30 horas do dia 23 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 09:31 horas do dia 23 de Maio de 
2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 34783001. E-mail: administracao@passagem.pb.gov.br. Edital: www.
passagem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Passagem - PB, 09 de Maio de 2022
ARMANDO GOMES FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
Objeto: Contratação de serviços na área Biomedicina para atender as necessidades da Secretaria 

de Saúde do Município de Pedra Branca -PB.
Vencedoras: LABMAIS LTDA – ME - CNPJ - 45.601.022/0001-45, com valor global de R$ 

28.800,00 (vinte e oito mil reais).
R E S O L V E: HOMOLOGAR e ADJUDICAR, nos termos da Lei 8.666/93. Estando convocadas 

para assinar termo contratual. 
Pedra Branca-PB, 09 de maio de 2022.

Josemario Bastos de Sousa
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação 
nº 00010/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: - FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS  – CNPJ nº 

28.873.457/0001-20.
Contratação 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.

Valor global de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos  reais).
VIGÊNCIA:  31.12.2022.

Pedra Branca -  PB, em 09 de Maio de 2022
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito

26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 10 de maio de 2022 Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, às 09:30 horas do dia 26 de Maio de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHA-
DA NO SÍTIO LAGES, NO MUNICÍPIO DE PILÕEZINHOS–PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99167–0794. 
E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Pilõezinhos - PB, 09 de Maio de 2022
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE ADIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB,  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, Decreto n.º 7.892/2013 e alterações, Decreto Municipal n.º 15/2019 bem como toda 
legislação correlata que a Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço cujo objeto para 
Eventual Locação de máquinas pesadas, destinadas a atender as necessidades da Secretaria 
de Infraestrutura do município de Pitimbu, a reunião que ocorreria no dia 10 de maio de 2022 às 
10:00hs, ocorrerá no dia 12 de maio de 2022 às 10:00hs, no mesmo local indicado no preâmbulo 
do edital. , na sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, na CPL localizado na Rua Pe. José João, 
31 – Centro – 58.324-000 – Pitimbu/PB. Motivo: A pregoeira não poderá comparecer a reunião no 
horário e dia marcado, por questão de foro íntimo. Maiores informações através do link: https://www.
pitimbu.pb.gov.br/portal/transparencia-fiscal ou na Prefeitura Municipal no horário de expediente 
normal de 08h00min as 14h00min.

Pitimbu-PB, 09 de Maio de 2022.
Claudia Izabel da Silva Maia

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2022, que objetiva: SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MÁQUINAS 
PESADAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO; ADJUDICO o seu objeto a: GB COMERCIO 
E SERVICOS LTDA – EPP - R$ 412.500,00.

Remígio - PB, 03 de Maio de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2022, que objetiva: SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MÁQUINAS 
PESADAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: GB COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP - R$ 412.500,00.

Remígio - PB, 05 de Maio de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00018/2022, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES E EVENTOS PARA ALGUMAS SECRETARIAS DO 
MUNICIPIO; ADJUDICO o seu objeto a: ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES – ME - R$ 282.004,00; 
JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 - R$ 34.955,50; UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE 
ALIMENTOS LTDA - R$ 518,00; VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 - R$ 36.990,00.

Remígio - PB, 27 de Abril de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00018/2022, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES E EVENTOS PARA ALGUMAS SECRETARIAS 
DO MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEXSAN-
DRA DINIZ FERNANDES – ME - R$ 282.004,00; JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 - R$ 
34.955,50; UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - R$ 518,00; VERIDIANA DA 
CUNHA QUERINO 01971365408 - R$ 36.990,00.

Remígio - PB, 28 de Abril de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 021/2022

PROCESSO: 220408PE00021, VIGÊNCIA: até 02/05/2023. PARTES CONTRATANTES: Pre-
feitura Municipal de Remígio e: PARTES CONTRATADA - GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 
EPP – CNPJ: 28.695.805/0001-16 R$ 954.456,10. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO 
MUNICÍPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00021/2022. Onde se 
lê: “CT Nº 00160/2022 - 02.05.22”. leia-se: “CT Nº 00160/2022 - 03.05.22”. Matéria veiculada na 
edição do Diário Oficial da União – seção 3, nº 84 de 05/05/2022, página 273 e edição do Jornal a 
União – dia 05/05/2022, página 27.

Remígio - PB, 09 de Maio de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE 
PEÇAS DAS MÁQUINAS PESADAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 
02.080 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 15 122 2002 2028 Manutenção das atividades da 
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 02.090 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 20 122 
2002 2029 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 3390.30 99 
Material de Consumo 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de Recursos 
15001000 Recursos Livres (Ordinário). VIGÊNCIA: até 05/05/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00170/2022 - 05.05.22 - GB COMERCIO E SERVICOS 
LTDA - EPP - R$ 412.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES E EVENTOS 
PARA ALGUMAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00018/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.010 Secretaria de 
Gestão 04 122 2002 2002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão 02.020 Secretaria 
de Administração e Finanças 04 122 2002 2005 Manutenção da Secretaria de Administração 
e Finanças 02.070 Secretaria de Desenvolvimento Social 08 122 1003 2025 Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social 08 243 1003 2026 Manutenção do Conselho 
Tutelar 02.080 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 15 451 1004 1012 Estruturação da 
Rede de Serviços Públicos Municipal 15 122 2002 2028 Manutenção das atividades da Secre-
taria de Obras e Serviços Urbanos 02.120 Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento 
Econômico 13 122 1005 2040 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo 
e Desenvolvimento Econômico 13 392 1005 2041 Promoção de Eventos Sociais e Culturais 
02.140 Fundo Municipal de Assistência Social 08 244 1003 2044 Cofinanciamento Estadual 
dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofertados ou Referenciados ao CRAS E Beneficios 
Eventuais 08 244 1003 2045 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 08 243 
1003 2046 Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ 08 244 1003 2048 Serviço de Proteção 
Social Básica 08 244 1003 2050 Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família e do 
Cadastro Único–IGDBF 3390.30 99 Material de Consumo Fonte de Recursos 15001000 Recur-
sos Livres (Ordinário) 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência 
Social – FNAS 17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres 
dos Estados. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00154/2022 - 02.05.22 - ALEXSANDRA DINIZ 
FERNANDES - ME - R$ 282.004,00; CT Nº 00155/2022 - 02.05.22 - JOSE DA SILVA FERREIRA 
09609808492 - R$ 34.955,50; CT Nº 00156/2022 - 02.05.22 - VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 
01971365408 - R$ 36.990,00; CT Nº 00157/2022 - 02.05.22 - UNIQUE COMERCIO VAREJISTA 
DE ALIMENTOS LTDA - R$ 518,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES E EVENTOS 
PARA ALGUMAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00018/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.010 Secretaria de 
Gestão 04 122 2002 2002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão 02.020 Secretaria 
de Administração e Finanças 04 122 2002 2005 Manutenção da Secretaria de Administração 
e Finanças 02.070 Secretaria de Desenvolvimento Social 08 122 1003 2025 Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social 08 243 1003 2026 Manutenção do Conselho 
Tutelar 02.080 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 15 451 1004 1012 Estruturação da 
Rede de Serviços Públicos Municipal 15 122 2002 2028 Manutenção das atividades da Secre-
taria de Obras e Serviços Urbanos 02.120 Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento 
Econômico 13 122 1005 2040 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo 
e Desenvolvimento Econômico 13 392 1005 2041 Promoção de Eventos Sociais e Culturais 
02.140 Fundo Municipal de Assistência Social 08 244 1003 2044 Cofinanciamento Estadual 
dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofertados ou Referenciados ao CRAS E Beneficios 
Eventuais 08 244 1003 2045 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 08 243 
1003 2046 Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ 08 244 1003 2048 Serviço de Proteção 
Social Básica 08 244 1003 2050 Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família e do 
Cadastro Único–IGDBF 3390.30 99 Material de Consumo Fonte de Recursos 15001000 Recur-
sos Livres (Ordinário) 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência 
Social – FNAS 17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres 
dos Estados. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00154/2022 - 02.05.22 - ALEXSANDRA DINIZ 
FERNANDES - ME - R$ 282.004,00; CT Nº 00155/2022 - 02.05.22 - JOSE DA SILVA FERREIRA 
09609808492 - R$ 34.955,50; CT Nº 00156/2022 - 02.05.22 - VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 
01971365408 - R$ 36.990,00; CT Nº 00157/2022 - 02.05.22 - UNIQUE COMERCIO VAREJISTA 
DE ALIMENTOS LTDA - R$ 518,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de 
materiais elétricos diversos, para melhor atender as secretarias deste município; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: CENTER LUZ SERVICOS E COMERCIO DE 
MATERIAL ELETRICO EIRELI - R$ 46.640,30; ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELE-
TRICOS LTDA - R$ 140.184,10; GUSTAVO XAVIER GARCEZ - R$ 23.991,00; LUMIART COMERCIO 
E SERVICOS LTDA - R$ 94.334,00; LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAU-
LICO E TELEFONIA LTDA - R$ 8.656,61; MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES 
LTDA - R$ 383.897,80; WIKE MATERIAL ELETRICO E DECORACAO LTDA - R$ 29.152,30.

Rio Tinto - PB, 09 de Maio de 2022
MAGNA CELI FERNANDES GERBAS

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00027/2022. OBJETO: Aquisição parcelada de materiais 

elétricos diversos, para melhor atender as secretarias deste município. NOTIFICAÇÃO: Convoca-
mos 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: Center Luz Servicos e Comercio de Material Eletrico 
Eireli - CNPJ 13.603.534/0001-54. Eletrica Luz Comercial de Materiais Eletricos Ltda - CNPJ 
00.226.324/0001-42. Gustavo Xavier Garcez - CNPJ 26.303.607/0001-34. Lumiart Comercio e 
Servicos Ltda - CNPJ 40.351.078/0001-75. Luminoza Comercio de Material Eletrico Hidraulico 
e Telefonia Ltda - CNPJ 70.047.329/0001-93. Matec Materiais Eletricos e de Construcoes Ltda - 
CNPJ 18.100.267/0001-16. Wike Material Eletrico e Decoracao Ltda - CNPJ 39.673.581/0001-68. 
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, 09 de Maio de 2022
MAGNA CELI FERNANDES GERBASI

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

DISPENSA Nº 00005/2022
COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, com sede temporária na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro 
Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP nº 58.600-000, em conformidade com 
o Art. 75, inciso II - da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público para o conhecimento dos interes-
sados, o resultado final da Dispensa de Licitação Nº 00005/2022, que tem como objeto aquisição 
de móveis e equipamentos administrativos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal 
de Santa Luzia/PB, sagrou-se vencedora do(s) item(ns) licitado(s) a empresa: DIVINA COMÉRCIO 
DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ Nº 29.960.500/0001-57, com 
o valor total de R$ 45.750,00 (quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais), vencendo no(s) 
seguinte(s) item(ns): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Informações: no ho-
rário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3461-2299. 
E-mail: licitacao@santaluzia.pb.gov.br.

Santa Luzia/PB, 09 de maio de 2022.
Jonas Pereira de Andrade

Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
RETIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público 
para conhecimento dos interessados a RETIFICAÇÃO do resultado do Pregão Eletrônico nº 
00007/2022. Assim ONDE SE LÊ: Licitantes declarados vencedores e respectivos valores 
totais das contratações: - GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RE-
TIFICA E SERVICOS LTDA, CNPJ: 04.906.156/0001-97, Lote(s): 01, 02, 05, 07, 09 - Valor: 
224.165,60; - JOSILANE A DA SILVA, CNPJ: 13.266.536/0001-03, Lote(s): 04, 06, 08. Valor: 
242.486,00; - SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 02.620.622/0001-
48, Lote(s): 03. Valor: 337.960,00. LEIA-SE: - GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO 
DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA, CNPJ: 04.906.156/0001-97, Lote(s):  02, 05, 
07, 09 - Valor: 175.486,60; JOSILANE A DA SILVA, CNPJ: 13.266.536/0001-03, Lote(s): 04, 
06, 08. Valor: 242.486,00; - SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 
02.620.622/0001-48, Lote(s): 03. Valor: 337.960,00. Motivo: Erro no Julgamento do Recurso 
Administrativo do lote 01.

Santa Luzia - PB, 27 de abril de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
RETIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial e Prefeito do Município  
torna público a RETIFICAÇÃO da Adjudicação do referido Pregão Eletrônico, assim ONDE SE LÊ: 
Adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: - GRANPECAS - COMERCIO E 
DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA, CNPJ: 04.906.156/0001-97, Lote(s): 
01, 02, 05, 07, 09 - Valor: 224.165,60; - JOSILANE A DA SILVA, CNPJ: 13.266.536/0001-03, 
Lote(s): 04, 06, 08. Valor: 242.486,00; - SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, 
CNPJ: 02.620.622/0001-48, Lote(s): 03. Valor: 337.960,00. LEIA-SE: - GRANPECAS - COMER-
CIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA, CNPJ: 04.906.156/0001-97, 
Lote(s): 02, 05, 07, 09 - Valor: 175.486,60; - JOSILANE A DA SILVA, CNPJ: 13.266.536/0001-03, 
Lote(s): 04, 06, 08. Valor: 242.486,00; - SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, 
CNPJ: 02.620.622/0001-48, Lote(s): 03. Valor: 337.960,00. Motivo: Erro no Julgamento do Recurso 
Administrativo do lote 01.

Santa Luzia - PB, 27 de abril de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
RETIFICAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribui-
ções legais,  torna público a RETIFICAÇÃO da Homologação do Pregão Eletrônico nº 00007/2022, 
que objetiva: contratação de empresa para executar serviços de oficina, parte elétrica, alinhamento 
e balanceamento, funilaria, lanternagem, pintura, consertos de bancos e tapeçaria, manutenção de 
ar condicionado, consertos e troca de peças de motos, destinados à frota de veículos e máquinas a 
serviço do município de Santa Luzia/PB. Assim ONDE SE LÊ: vencedor(es): - GRANPECAS - CO-
MERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA, CNPJ: 04.906.156/0001-97, 
Lote(s): 01, 02, 05, 07, 09 - Valor: 224.165,60; - JOSILANE A DA SILVA, CNPJ: 13.266.536/0001-03, 
Lote(s): 04, 06, 08. Valor: 242.486,00; - SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, 
CNPJ: 02.620.622/0001-48, Lote(s): 03. Valor: 337.960,00. LEIA-SE: - GRANPECAS - COMER-
CIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA, CNPJ: 04.906.156/0001-97, 
Lote(s): 02, 05, 07, 09 - Valor: 175.486,60; - JOSILANE A DA SILVA, CNPJ: 13.266.536/0001-03, 
Lote(s): 04, 06, 08. Valor: 242.486,00; - SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, 
CNPJ: 02.620.622/0001-48, Lote(s): 03. Valor: 337.960,00. Motivo: Erro no Julgamento do Recurso 
Administrativo do lote 01.

Publique-se e cumpra-se.
Santa Luzia - PB, 27 de abril de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 00014/2022
REGISTRO DE PREÇOS 

OBJETO: Registro de Preços para Contratação de Estrutura Física (Som, Iluminação, Geradores, 
Palco, Grid, House, Banheiros Químicos e Outros), em comemoração à tradicional festividade junina 
do ano 2022 e outros eventos realizados pelo Município de Santa Luzia-PB.

TIPO: Menor Preço. 
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br.
DATA DA ABERTURA DA SESSÃO: 20/05/2022 – HORÁRIO: 10:30 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02,  Lei nº 10.024/19, Lei n°. 8.666/93 e subsidiárias.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 

08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento 
de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 09 de maio de 2022.
Nilsamara de Souza Avelino 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022

 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELA-
DO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO 
DE SHOWS PIROTÉCNICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS EVENTOS DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. 

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 024/2022, de 11/02/2022, e obser-
vadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de 
setembro de 2019.

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 049/2022, que objetiva: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO DE FOGOS 
DE ARTIFÍCIO INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE SHOWS 
PIROTÉCNICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS EVENTOS DAS DIVERSAS SECRE-
TARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, a:

- AGRA COMÉRCIO DE FOGOS E LOGÍSTICA LTDA
CNPJ: 21.232.927/0001-27
Valor R$: 194.945,00

Santa Rita - PB, 09 de maio de 2022.
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
EXTRATO

DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de limpeza. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 

Presencial nº 00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 20.200–GABI-
NETE DO VICE PREFEITO 20200.04.122.1002.2006 – MANTER ATIVIDADES DO GABINETE 
DO VICE PREFEITO 20.300–SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS–SEARH 
20300.04.122.1002.2009 – MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 
20.700–SEC.DE AGRICULTURA E PESCA – SEAP 20700.20.122.1002.2046 – MANTER ATIVI-
DADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 21.100–COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO 
CONSUMIDOR 21100.04.122.1002.2119 – MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL 
21.200–SEC.DE COMUNICACAO – SECOM 21200.24.131.1002.2060 – MANTER ATIVIDADES 
DA SEC DE COMUNICAÇAO 21.300–SEC. DE PLANEJAMENTO. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Sapé e: CT Nº 00014/2022 - 04.05.22 até 04.05.23 - JAQUELINE FERREIRA 
SILVA - ME - R$ 252.368,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 00008/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00008/2022, para o dia 23 de Maio de 2022 às 09:59 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 23 de Maio de 2022 às 10:00 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB. E-mail: 
cplsape1@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Sapé - PB, 10 de Maio de 2022
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00014/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2022, que objetiva: Aquisição 
parcelada de materiais odontológicos, destinados à manutenção da Secretaria de Saúde do 
Município de São Bentinho/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E 
HOSPITALARES LTDA - R$ 20.083,20; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 
HOSPITALARES LTDA - R$ 96.399,60; PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - R$ 
38.382,00; RITA DE ANDRADE VIEIRA - R$ 32.476,40; SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA 
- R$ 46.949,25; UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES 
LTDA - R$ 100.610,65.

São Bentinho - PB, 25 de Abril de 2022
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2022, que objetiva: 
Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Reforma do Prédio Onde Funcionará o 
CEO – Centro de Especialidades Odontológicas do Município de São Bentinho/PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: GS CONSTRUCOES E 
MEIO AMBIENTE LTDA - R$ 66.729,14. Ficando desde já convocada a vencedora a comparecer 
no prazo de cinco dias úteis, para assinatura do contrato.

São Bentinho - PB, 09 de Maio de 2022
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00017/2022

OBJETO: Aquisição parcelada de material de permanente (moveis e eletroeletrônicos), para 
atender a demanda de todas Secretarias do Município de São Bentinho – PB. Data e local, às 09:00 
horas do dia 23/05/2022, na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, s/n, 
Centro, São Bentinho - PB. Anexo à sede da Prefeitura. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.
com. Edital:www.saobentinho.pb.gov.br;www.tce.pb.gov.br.  

São Bentinho - PB, 09 de Maio de 2022
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2022
OBJETO: Contratação de empresa para construção de muro de proteção da garagem mu-

nicipal de São Bentinho/PB. LICITANTES HABILITADOS: CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI; CONSTRUTORA PRUMO EIRELI; JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI; 
PRIIMEE. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI; PB PROJETOS E CONSULTO-
RIA LTDA; R1 CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI; R DUARTE ALVES CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI e SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI, foram consideradas habilitadas por 
atenderem a todas as exigências do Edital. LICITANTES INABILITADOS: CONSTRUTORA F & 
COSTA EIRELI, não atendeu as exigências dos item 4.1.2 e 6.9.2 do Edital; GS CONSTRUÇÕES 
E MEIO AMBIENTE LTDA, atendeu parcialmente ao item 6.9.3 do Instrumento Convocatório; 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ROUTE EIRELI, não atendeu aos itens 6.8.4, 6.9.3 e 6.10.6 do 
Edital; JRD CONSTRUTORA LTDA não atendeu aos itens 6.6.7, 6.8.4, 6.8.2.1, 6.10.6, 6.9.2 e 
6.9.3; SÃO FRANCISCO LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, não atendeu aos itens 
6.6.7, 6.8.4, 6.9.2 e 6.9.3 do Instrumento Convocatório. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
O acesso ao processo está disponível aos interessados para conhecimento do inteiro teor da 
decisão da comissão. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão 
pública para abertura dos envelopes de Propostas de Preços será realizada no dia 18/05/2022, 
às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Francisco Felinto dos Santos, 08 - Centro - São 
Bentinho - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, ou através do e-mail: saoben-
tinhopb.licitacoes@gmail.com

São Bentinho - PB, 05 de maio de 2022.
MARIA EDNA DA NÓBREGA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de materiais odontológicos, destinados à manutenção da Secre-
taria de Saúde do Município de São Bentinho/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00014/2022. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00110/2022 - 26.04.22 - FARMAGUEDES COMERCIO 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 20.083,20; CT Nº 
00111/2022 - 26.04.22 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 
LTDA - R$ 96.399,60; CT Nº 00112/2022 - 26.04.22 - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA 
- R$ 38.382,00; CT Nº 00113/2022 - 26.04.22 - RITA DE ANDRADE VIEIRA - R$ 32.476,40; CT Nº 
00114/2022 - 26.04.22 - SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA - R$ 46.949,25; CT Nº 00115/2022 
- 26.04.22 - UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 
- R$ 100.610,65.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE RENOME REGIONAL E NACIONAL, A 
BANDA CALCINHA PRETA PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE SÃO 
JOÃO 2022, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - R$ 150.000,00.

São João do Tigre - PB, 11 de Abril de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE RENOME REGIONAL E NACIONAL, A 
BANDA GLEYDSON GAVIÃO PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE SÃO 
JOÃO 2022, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: GR SHOWS LTDA - R$ 80.000,00.

São João do Tigre - PB, 11 de Abril de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00006/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE RENOME REGIO-
NAL, A BANDA RICARDINHO CAJÚ PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA FESTA 
DE SÃO JOÃO 2022, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: VALDECIR ARISTIDES DO NASCIMENTO JUNIOR 
49602411449 - R$ 6.000,00.

São João do Tigre - PB, 12 de Abril de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00007/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE RENOME REGIONAL, 
A BANDA FORRÓ DO NOSSO JEITO PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA FESTA 
DE SÃO JOÃO 2022, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - R$ 18.000,00.

São João do Tigre - PB, 12 de Abril de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00008/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE RENOME REGIONAL, 
A BANDA GUILHERME TOPADO PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE 
SÃO JOÃO 2022, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE; RATIFICO o correspondente pro-
cedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ASSOCIACAO DA CULTURA REGIONAL NORDESTINA 
(ACRENOR) - R$ 25.000,00.

São João do Tigre - PB, 14 de Abril de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1° TERMO ADITIVO – REAJUSTE DE PREÇO
CONTRATO N° 00053/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS E MENESES E FIGUEIREDO 

LTDA, CNPJ Nº 09.613.597/0001-14. 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda de Merenda Escolar da 

Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – PB. Com o objetivo 
de alterar o valor total do contrato atual original, revisando os valores unitários atuais dos itens 
discriminados no Termo Aditivo, reajustando-os com uma diferença no valor total de R$ 314.512,18 
(Trezentos e quatorze mil, quinhentos e doze reais e dezoito centavos), levando em consideração 
as quantidades de cada item a serem consumidas. Assim, o valor total atual original do contrato 
passa de R$ 618.069,50 (Seiscentos e dezoito mil, sessenta e nove reais e cinquenta centavos) para 
perfazer o valor total final do contrato em R$ 932.581,68 (Novecentos e trinta e dois mil, quinhentos 
e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos). 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 26 de Abril de 2022. 

SANDOVAL VIEIRA LINS
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1° TERMO ADITIVO – REAJUSTE DE PREÇO
CONTRATO N° 00076/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS E MENESES E FIGUEIREDO 

LTDA, CNPJ Nº 09.613.597/0001-14. 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e de higiene pessoal, para 

atender as necessidades das Secretarias do Município de São José de Piranhas-PB. Com o objetivo 
de alterar o valor total do contrato atual original, revisando os valores unitários atuais dos itens 
discriminados no Termo Aditivo, reajustando-os com uma diferença no valor total de R$ 410.742,77 
(Quatrocentos e dez mil, setecentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos), levando em 
consideração as quantidades de cada item a serem consumidas. Assim, o valor total atual original 
do contrato passa de R$ 875.175,65 (Oitocentos e setenta e cinco mil, cento e setenta e cinco reais 
e sessenta e cinco centavos) para perfazer o valor total final do contrato em R$ 1.285.918,42 (Um 
milhão, duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos). 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 26 de Abril de 2022. 

SANDOVAL VIEIRA LINS
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 09:00 horas 
do dia 23 de Maio de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Contratação de Empresa técnica especializada em Locação de Infraestrutura para realização de 
evento no Município de São Sebastiao de Lagoa de Roça. 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 10/09; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.
pb.gov.br. Edital: www.lagoaderoca.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 09 de Maio de 2022
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00009/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍTICO DE RENOME REGIONAL, A BANDA FORRÓ 
GENTE BOA PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE SÃO JOÃO 2022, NO 
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: AQUINO PRODUCOES EIRELI - R$ 8.000,00.

São João do Tigre - PB, 25 de Abril de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE RENOME REGIONAL, A BANDA GUI-
LHERME TOPADO PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE SÃO JOÃO 2022, 
NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00008/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE: 
08.000 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO – 13 392 2012 2046 OBJETIVO: EVENTOS CULTU-
RAIS E TRADICIONAIS NA SEDE E DISTRITOS – 3.3.90.39 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 13/08/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 04301/2022 - 15.04.22 - ASSOCIACAO DA 
CULTURA REGIONAL NORDESTINA (ACRENOR) - R$ 25.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE RENOME REGIONAL, A BANDA 
FORRÓ DO NOSSO JEITO PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE SÃO 
JOÃO 2022, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade 
de Licitação nº IN00007/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do 
Tigre: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE: 08.000 SECRE-
TARIA DE CULTURA, TURISMO – 13 392 2012 2046 OBJETIVO: EVENTOS CULTURAIS E 
TRADICIONAIS NA SEDE E DISTRITOS – 3.3.90.39 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 13/08/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 03801/2022 - 15.04.22 - IVANILDO DE 
OLIVEIRA FARIAS - R$ 18.000,00.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE RENOME REGIONAL, A BANDA RI-
CARDINHO CAJÚ PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE SÃO JOÃO 2022, 
NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00006/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE: 
08.000 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO – 13 392 2012 2046 OBJETIVO: EVENTOS CULTU-
RAIS E TRADICIONAIS NA SEDE E DISTRITOS – 3.3.90.39 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 13/08/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 03501/2022 - 15.04.22 - VALDECIR ARISTIDES 
DO NASCIMENTO JUNIOR 49602411449 - R$ 6.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE RENOME REGIONAL E NACIONAL, A 
BANDA GLEYDSON GAVIÃO PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE SÃO 
JOÃO 2022, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade 
de Licitação nº IN00005/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO 
JOÃO DO TIGRE: 08.000 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO – 13 392 2012 2046 OBJETIVO: 
EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS NA SEDE E DISTRITOS – 3.3.90.39 00 1.500.0000 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 13/08/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 03401/2022 - 15.04.22 - GR 
SHOWS LTDA - R$ 80.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE RENOME REGIONAL E NACIONAL, 
A BANDA CALCINHA PRETA PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE SÃO 
JOÃO 2022, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade 
de Licitação nº IN00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 
08.000 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO – 13 392 2012 2046 Objetivo: Eventos Culturais 
e Tradicionais na sede e Distritos – 3.3.90.39 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI-
ROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 09/08/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 03301/2022 - 11.04.22 - FAZMIDIA PUBLICIDADE E 
EVENTOS EIRELI - R$ 150.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍTICO DE RENOME REGIONAL, A BANDA FORRÓ 
GENTE BOA PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE SÃO JOÃO 2022, NO 
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00009/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE: 
08.000 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO – 13 392 2012 2046 OBJETIVO: EVENTOS 
CULTURAIS E TRADICIONAIS NA SEDE E DISTRITOS – 3.3.90.39 00 1.500.0000 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 24/08/2022. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 04401/2022 - 26.04.22 - AQUINO 
PRODUCOES EIRELI - R$ 8.000,00.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2022
PROCESSO Nº 19.000.011092.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SORO destinado a: 
HRC, MPF, CPAM, CSCA, HRCR, HRQ, HCCG, HPMGER, HRDJC, HRETCG. HRG, CHCF, HE-
MOCENTRO, UPA- STA RITA, HGJFB, HRI, UPA-GBA, HRS, HMSC, UPA- PRINCESA ISABEL, 
HGT, HGM,HDDOD, CPJM, HRWL, HRPSRC, UPA-CAJAZEIRAS, HEM,HMSF, HINL, HEETSHL, 
HDJGS, HRP, e HDFBC conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 23/05/2022 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: gelic03@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 22-00791-7
João Pessoa, 9 de maio de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

ERRATA DO TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO Nº 19.000.011858.2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2022

Comunicamos a quem interessar, que o Edital do respectivo certame, cujo objeto consiste no 
registro de preços para a contratação de serviços de empresa especializada em locação de veículos 
mensal operacional, tipo rabecão, visando atender as necessidades da Secretaria de Estado da 
Administração/Encargos Gerais do Estado – SEAD/EGE fica com retificado conforme o seguinte:

Onde se lê:

13.1 O licitante deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica, acompanha-
dos de cópias dos respectivos contratos, emitido por entidade da Administração 
Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta, e/ou empresa privada, que 
comprove de maneira satisfatória as quantidades com as características do item, 
demonstrando a capacidade para fornecimento dos serviços relativos ao objeto 
do certame.

Leia-se:

13.1 O licitante deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica, emitido por 
entidade da Administração Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta, e/
ou empresa privada, que comprove aptidão para a prestação dos serviços em 
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 
ou com o item pertinente, de acordo com as diretrizes do edital.

Cadastro CGE nº 22-00753-7.
João Pessoa, 09 de maio de 2022.

Synara Tricia da Costa Oliveira
Responsável pela elaboração do Termo de Referência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através da Presidente da Comissão de Licitação, 

torna público para conhecimento dos interessados que na modalidade Tomada de Preços nº 04/2022 
foi classificada em primeiro lugar a empresa Compacto Construções e Serviços Eireli ME com o 
valor de R$855.992,04 (oitocentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais e 
quatro centavos). Por fim, decide a Comissão pela abertura de prazo de recurso de acordo com o 
Art.109, Inciso I, alínea “b”  da Lei 8.666/93.

João Pessoa,  09 de maio de 2022
Diana Coeli de Araújo Vital 

Presidente da Comissão de Licitação

Torno público que a SUDEMA concede a presente licença de operação Nº 1309/2019, para a 
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA, CNPJ 16.624.611/00128-23, AV LIMA CAMPOS, 
Nº 857- SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO: PATOS- PARAÍBA, CEP 58.700-000.  Atividade licenciada 
GARAGEM DE TRANSPORTES COLETIVO, MANUTENÇÃO E LAVAGEM DE ÔNIBUS.

EMPAER/EMEPA-PB
AVISO DE EDITAL

LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2022
Processo SGC nº 32.205.000439.2022  e  Registro CGE nº 22-00817-1

A Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S.A - EMEPA-PB, situada na 
Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema (PB-008), Km-07, Jacarapé, João Pessoa-PB, CNPJ 
nº 09.295.684/0001-70, Inscrição Estadual n 16.078.084-5, Empresa vinculada à Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca - SEDAP, torna público que realizará Leilão 
Público nº 001/2022; de forma “ virtual”;

OBJETO:  61 (sessenta e um) animais caprinos e ovinos, categoria descarte/abate; 
DATA: 26 de maio de 2022, às 10 horas; 
MAIORES INFORMAÇÕES: Será encontrado no Edital que será afixada na entrada principal 

da EMPAER/EMEPA-PB e poderá ser adquirido sem qualquer ônus na sua sede, bem como será 
exibida na internet no site: https://empaer.pb.gov.br/Sevicos/editais ou nos seguintes endereços: 
Rodovia BR 230 – Km 13,3, S/N – Parque Esperança – LOT.  Morada Nova, L-26 - CEP: 58108-502 
– Cabedelo – PB, Telefone: (83) 3218-8101 ou – Presidência - Telefone: (83) 3218-8162, E-mail: 
presidencia@empaer.pb.gov.br - gabin@empaer.pb.gov.br

João Pessoa, 09 de maio de 2022.
ANTONIO JUSTINO SOBRINHO

Presidente CPL/EMEPA-PB.
Portaria Nº 02/2021, publicada em: 25/09/2021

CONCORRÊNCIA Nº 03/2022
Registro CGE Nº 22-00239-2

RESULTADO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS /
CONVOCAÇÃO ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

  
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 03/2022 (Obras de Pavimentação da Rodovia 
PB-378, Trecho: Manaíra / Divisa PB-PE, com aproximadamente 8,76 km), o resultado do julga-
mento do recurso impetrado, na fase de habilitação, pela Empresa: IDEAL INFRAESTRUTURA 
E MONTAGEM LTDA através do processo DER-PRC-2022/01771, foi denegado pela Comissão 
Permanente de Licitação e a decisão mantida pelo Sr. Diretor Superintendente, respaldado no 
Parecer Jurídico nº 0232 /2022 

Em virtude disto, a Comissão ratifica sua decisão,  considerando as Empresas habilitadas: 
CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA e 
POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA e inabilitada a empresa: IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTA-
GEM LTDA por não cumprir o exigido no edital no item: 10.3.subitem 10.3.1. “b” ,  “e” , “e.2” e “e.2.2” 
( não apresentou as DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: DMPL , FC e NE). Em face da decisão 
superior que determinou a continuidade do certame, a Comissão ratifica a sua decisão e marca a data 
de  12/05/2022  às 10:00 horas, para abertura das Propostas de Preços das empresas habilitadas

A CPL informa, ainda,  que os autos dos processos ficarão com vistas franqueadas aos interes-
sados na sala desta comissão.

João Pessoa, 09 de maio de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 009/2022

REGISTRO Nº 22-00820-3
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA E.E.E.F. FRANCISCO COSTA, EM DUAS ESTRADAS/PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 10 de junho de 2022, às 09h. 

João Pessoa, 09 de maio de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 017/2022

REGISTRO Nº 22-00821-1
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA CIDADÃ INTEGRAL TÉCNICA DR. TRAJANO NÓBREGA, 

GINÁSIO COM VESTIÁRIOS E CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MOD. 2, EM SOLEDADE/PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 10 de junho de 2022, às 10h. 

João Pessoa, 09 de maio de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 033/2022

REGISTRO Nº 22-00825-4
OBJETO: DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DO HOSPITAL DO 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS, EM CAMPINA GRANDE/PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 26 de maio de 2022, às 11h. 

João Pessoa, 09 de maio de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 034/2022

REGISTRO Nº 22-00819-7
OBJETO: MANUTENÇÃO DA ESCOLA E GINÁSIO ECI JOSELITA BRASILEIRO, EM IGA-

RACY/PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 26 de maio de 2022, às 09h. 

João Pessoa, 09 de maio de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CNPJ 47.508.411/1649-30 torna público que reque-
reu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a renovação da Licença de Operação Nº 240/2021 
para a atividade de Comércio Varejista de Mercadorias em Geral com Predominância de Gêneros 
Alimentícios –Supermercado, situado na Av. Walfredo Macedo Brandão nº 1122, bairro Jardim Ci-
dade Universitária João Pessoa-Pb. CEP: 58.052-200; Processo situado na Av. Governador Flávio 
Ribeiro Coutinho 600,  João Pessoa- PB CEP 58.037-000 .

ELEIÇÕES SINDICAIS
A V I S O

 Avisamos aos Sindicatos Filiados que será realizada eleição, no dia 30 de julho do ano 2022, na 
sede desta entidade, situada na Rua da Saudade 251, Roger, João Pessoa-PB, para composição 
da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes da CNTEEC, devendo o registro de 
chapas ser apresentado na Secretaria, no horário de 8 às 12 e de 14 às 17 horas, de segunda a 
sexta feira, no período de dez dias, a contar da publicação deste aviso, Edital de convocação da 
eleição encontra-se afixado na sede desta Federação.João Pessoa, 10 de maio de 2022.Laercio 
Gonçalves Braga, Presidente.

EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO
(PRAZO: 20 DIAS)

COMARCA DE JOÃO PESSOA-PB. 1ª Vara Cível da Capital. Cartório Unificado Cível da Capital.  
EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO:  0060459-78.2006.8.15.2001. O MM. 
Juiz de Direito da vara supra, em virtude de lei, etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital 
virem ou deste conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório da 1ª Vara Cível da Capital. 
Cartório Unificado Cível da Capital,  tramitam os autos do processo acima proposto por Nome: 
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS MAIA LTDA - EPP em desfavor de Nome: DEISA MARIA 
DA CONCEICAO, atualmente em lugar incerto e não sabido. Tem o presente Edital a finalidade 
de de CITAR a promovida Nome: DEISA MARIA DA CONCEICAO, CPF: 814.680.244-34, por esta 
não tido sido encontrada no endereço indicado nos autos, para que pague a dívida de R$ 2.518,48 
(Dois mil, quinhentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos), no prazo de 3 (três dias), sob 
pena de penhora de bens (art. 829 e § 1º CPC). No caso de pagamento integral, no prazo fixado, 
os honorários advocatícios serão reduzidos a metade (art. 827 paragrafo único CPC). O prazo 
para embargar a execução será de 15 (quinze) dias, a partir da juntada aos autos do respectivo 
mandado citatório. No prazo para embargos, reconhecendo o credito e comprovando o deposito 
de 30%, inclusive custas e honorários advocatícios, poderá o executado requerer seja admitido a 
pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 
mês (art. 509 § 2º do CPC). Feita a penhora proceda sua imediata avaliação. Advertindo-se, ainda, 
que será nomeado curador especial em caso de revelia, (art. 257, IV, CPC).  E, para que a notícia 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou o (a) MM. Juiz(a) 
de Direito da  1ª Vara Cível da Capital , expedir o presente Edital que será publicado forma da 
Lei. Cumpra-se. Dado e passado nesta cidade João Pessoa – PB. Aos 22 de março de 2022. Eu, 
SEDNANREF RACNELA GOMES ALENCAR. Analista/Técnico Judiciário, digitei. Edital revisado e 
assinado eletronicamente por MM. Juiz de Direito.

POLIANNA MAIA DE PAIVA CPF: 011.927.944-43 torna público que REQUEREU da SEMAPA – 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo - PB LICENÇA DE OPERAÇÃO 
PMC  para CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR situado à BR. 230 KM 9 CONDOMINIO 
BOSQUE DE INTERMARES QD ‘A’ LT 10, AMAZONA PARK – CABEDELO – PB.

RESIDENCIAL REINO UNIDO CONST. E INCORP. SPE LTDA – CNPJ: 39.794.663/0001-60, torna 
– se público que requereu da SEMAN – Secretaria do Meio Ambiente a Licença de Operação (LO) 
para o Residencial Multifamiliar com 32 (Trinta e Dois) Unidades Bloco A, denominado de Residencial 
Reino Unido, situado a Rua Eletricista Pedro Pontes de Lima S/N  –Gramame  – João Pessoa 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 Administração 
do Meio Ambiente, LI = SISTEMA ADUTOR INTEGRADO = AC: 990M² = NE: 20 = L/ATV: MUNI-
CÍPIOS: ESPERANÇA, REMIGIO, ARARA, MONTADAS, AREIAL E DISTRITO DE CAMPINOTE/
PB. Processo: 2022-001482/TEC/LI-8418.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 624/2022, em João Pessoa, 28 de Março de 2022 - Prazo 
730 dias, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO LOTEAMENTO MORADA NOBRE III = MUNICIPIO: 
SUMÉ - UF: PB. Processo: 2021-008539/TEC/LO-3160.

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 Camalaú - UF: PB. Processo: 2022-001499/TEC/LAC-0222.

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 Camalaú - UF: PB. Processo: 2022-001500/TEC/LAC-0223.

28  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 10 de maio de 2022 Publicidades
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