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Paraíba tem baixa procura por
vacinas de rotina, alerta Saúde

Pólio, pentavalente, hepatite e tríplice viral, entre outras, estão com índices abaixo de 20%. Página 6
Estado volta
a registrar
crescimento nas
vendas do varejo

Foto: Francisco França/Secom-PB

É o terceiro mês seguido
que a Pesquisa Mensal de
Comércio, do IBGE, detecta
alta no mercado paraibano.
Página 17

Brasileiro está
utilizando mais
o cartão de
crédito este ano

Orçamento Democrático Estadual ganha calendário
Solenidade com o governador João Azevêdo marcou o lançamento das audiências públicas regionais, que voltam a ser presenciais. Página 13

Pagamentos através da
modalidade cresceram 42%
somente no primeiro trimestre de 2022.
Página 18
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Programa atende agricultores
familiares com energia solar
Foto: Pixabay

PB Rural Sustentável
inscreve até 16 de maio,
por meio de edital, os
trabalhadores do campo
dispostos a trocar a energia
elétrica pela solar.

Medicina estuda
relação entre
Covid e novos
casos de diabetes
Pesquisa aponta possível influência do vírus
SARS-CoV-2 na alta do
número de pacientes.
Página 20
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Sousa irá sediar
o 2o Festival da
Cultura Cigana,
dia 28 de maio

n “O Pavilhão do Chá, construído

n “Esteve chancelado, desde a

Final do Paraibano terá
árbitro da Fifa e VAR

na Praça Venâncio Neiva, ao lado
da praça cívica, entre dois palácios
e a dois passos do Colégio dos
Jesuítas, foi o coroamento de uma
nova arquitetura da cidade”.

mais longínqua memória: José
Américo de Almeida seria escritor,
dos melhores de sua geração.
Nascera com tinta nas veias”.

Ingressos para a primeira das duas partidas da decisão entre Botafogo (foto) e Campinense já estão à venda .

Gonzaga Rodrigues

Fernando Moura/Janelas da História

Cidade Sorriso possui
a maior comunidade de ciganos do Brasil, uma das 27
existentes na Paraíba.
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A Covid em números

MAIO AMARELO
Mês de Consciência no Trânsito

CASOS

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

MARKETING EPC

NA PARAÍBA
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Autor premiado
escreve livro sobre
estupro coletivo
em Queimadas
Mineiro radicado em
Campina Grande, Bruno
Ribeiro espera lançar a
obra ainda este ano.
Página 9
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Editorial
Soberania popular
Em uma sociedade que se pretende verdadeiramente democrática,
não há nada mais legítimo do que a vontade do povo, seja elegendo diretamente seus representantes para os Poderes Executivo e Legislativo,
seja participando - com voz e voto - das decisões governamentais acerca da maneira mais apropriada de investimento do dinheiro público
em obras e serviços.
É isso que acontece, na Paraíba, com o Orçamento Democrático Estadual (ODE), que, por meio de audiências públicas regionais, coloca o
governo em sintonia direta com as aspirações populares. Durante esses encontros, os conselheiros, democraticamente eleitos para esta missão, discutem as realidades regionais, indicando os melhores projetos
para cada localidade.
O ODE, portanto, consolidou-se, ao longo de sua história, como um
espaço privilegiado de participação popular, e o governo estadual, por
meio desse precioso instrumento, consegue atender às melhores expectativas do povo paraibano, no plano político-administrativo. Quem sabe
melhor de suas necessidades senão os próprios habitantes de um lugar?
No final da manhã de ontem, o governador João Azevêdo lançou, no
Palácio da Redenção, em João Pessoa, o Ciclo 2022 das audiências públicas regionais do ODE. As reuniões, fundamentais para o sucesso do
programa, retornam ao formato presencial nas 14 Regiões Geoadministrativas, após a realização de plenárias virtuais por força da pandemia de coronavírus.
João Azevêdo e equipe de governo vão participar das 15 audiências
públicas regionais, um incentivo a mais para que a população dos 223
municípios participe dos encontros do ODE, apresentando reivindicações e sugestões para o bom uso do dinheiro público, uma vez que são
os moradores de cada cidade a parte mais interessada deste grandioso projeto social.
Para João Azevêdo, as audiências públicas regionais são importantes porque o governo, além de ouvir a população e coletar informações,
faz a prestação de contas do orçamento anterior. O gestor ressaltou que,
no último ano, cerca de R$ 800 milhões da execução orçamentária foram provenientes do ODE. E ratificou: “É um grande instrumento da
democracia”.
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Gonzaga Rodrigues

gonzagarodrigues33@gmail.com l colaborador

Espantando fantasmas
Sábado passado, os diretores da Fundação Cultural de Joâo Pessoa – Funjope,
com assinatura do Sr. Prefeito, me convocaram ao Pavilhão do Chá para fazer-me
entrega de registro da instituição “por
sua permanente contribuição à cultura
da cidade”. Ao mesmo tempo me presentearam com um retrato em acrílica,
pintado por Davi Queiroz, de ar e cores
muito vivas e mesmo generosas com “o
poeta” (assim me trata) que já não tem
muito a ver, em carnes, com o ancião que
se apresentava.
E de repente me vi diante de uma preciosa dezena de amigos e outro tanto ou
mais de leitores, num ambiente que, fosse na Grécia, em Roma ou mesmo aqui
no Recife Velho o local que serviu de
palco teria outra rotina de tratamento,
já não digo do povo que, entre nós, tem
muito mais a ver com a luta de todo dia
pela subsistência, mas de nossas tradicionais elites.
Quero crer que o Pavilhão do Chá,
construído na Praça Venâncio Neiva, ao
lado da praça cívica, entre dois palácios
e a dois passos do Colégio dos Jesuítas,
foi o coroamento de uma nova arquitetura da cidade, que se despedia do casario
do núcleo colonial para o ecletismo das
chamadas mansões do algodão erguidas pela afortunada burguesia dos anos
1920. Camilo de Holanda soube aproveitar essa rara fase de boas finanças, agregando à cidade praças e edificações que
a simbolizam tanto quanto o Parque Solon de Lucena e a Getúlio Vargas que vieram depois. Trincheiras, Tambiá!
Veio o presidente João Pessoa e encontrando o Estado em situação oposta,
despedido da euforia algodoeira, apertado de crédito, permitiu-se, em menos
de dois anos, regularizar as finanças,
cuidar do essencial e se dar ao requinte de coroar a modernização da capital
com a joia do Pavilhão do Chá ao lado
do coreto da praça de Camilo, a Praça
Venâncio Neiva.
Foi casa de chá, requintadíssimo há-

bito hoje reduzido ao cerimonial da
ABL, depois sorveteria e, já na minha
fase pessoense, choperia. A última vez
que tive o prazer de sentar-me à pequena mesa de mármore, suponho que ainda dos velhos tempos do presidente João
Pessoa, foi no final do governo Burity, há
mais de trinta anos, com os editores do
álbum impresso pela antiga Manchete.
O carioca Alvimar, editor-chefe, não disse para me agradar, não precisava: “Cerveja eu já tomei numa casa do ramo às
margens do Reno. Te digo que não me
senti melhor do que agora”.
E o que é mais importante: não foi
abandonado pelo poder público. Quando pouco se faz, renova-se a grama e se
passa uma mão de cal no coreto, feito,
no seu tempo, para olhar a cidade que se
derramava ladeira abaixo até o Sanhauá.
Na gestão de Luciano Cartaxo foi restaurado e houve esforço ainda que frustrado de ativação. De precária segurança, o
comércio não se aventura mais em reabilitar os antigos usos desse espaço privilegiadíssimo.
Sendo assim, me vi realmente premiado ao ser chamado para ajudar a espantar os fantasmas que julgam roubar
o sol, o ar e a vida de um ornamento único do nosso urbanismo.

“

... E se dar ao
requinte de coroar
a modernização
da capital
com a joia do
Pavilhão do Chá
Gonzaga Rodrigues

O pinião
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Alegoria do tronco da sustentação
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cclovisroberto@gmail.com | Colaborador

Pela histórica cidade
Pequenos pedaços da cidade que os
olhos juntam em caminhadas despretensiosas ou obrigatórias. Ângulos diferentes
dos já olhados, visões que se apresentam
modificadas de outras épocas, transmutações refletidas em instantes. Conexões entre diversos momentos. O mesmo monumento cidade que hoje diz algo novo sobre
o que se foi corroído pelo tempo ou permanece meio empoeirado nas paredes de casarios esquecidos ou os sortudamente preservados.
O ancorar de caravelas e outras naus nas
doces águas do Paraíba/Sanhauá acalanta o
Porto do Capim. O movimento das cargas,
de tropas, das armas a ocupar pelo rio a região de costas para o mar após penetrar o
braço d’água a partir do Atlântico. Com os
capitães e seus auxiliares, soldados, negros
escravizados e logo índios também acorrentados, a descoberta, irônica e tragicamente
usada como sinônimo de conquista.
E anos de luta. Imagino os rendidos, feridos e mortos de 1817 ao baixarem as armas no Mosteiro de São Bento, os últimos a
participar da Revolução Pernambucana que
se espalhou pela Paraíba e pelo Rio Grande
do Norte. Mosquetes, espadas, sangue e a
vã ideia de liberdade e o castigo exemplar
de forcas e da fuzilaria.
Sangue e suor espalhados assim como
os dos não libertos arrastando todo tipo
de peso pelas pedras e terras da ladeira de
São Francisco, pela Borborema, pela antiga
Rua Direita, atual Duque de Caxias. Chibata, carne cortada, humilhações de sol a sol,
servidão eterna.
Ou mesmo relembrar os soldados portugueses, outras horas os holandeses, a carregar bolas de ferro, as balas dos canhões,
a serem expelidas transportando destruição e morte às tropas adversárias, às naus
do Rio Paraíba as acossavam. Hoje o silêncio esconde os silvos dos disparos, os gritos dos comandos ou da dor dos feridos, só
lembra o calar dos mortos.
E há quase um século a balbúrdia das
ruas pelas forças a seguir para lutar em
Princesa Isabel. Ou pelos saques e destrui-

“

Correm as
histórias descritas
nos livros... Tudo
ali perto, ecoando
insistentemente
aos presentes
Clóvis Roberto

ção da turba revoltada pela morte de João
Pessoa, vingando-se em irmãos paraibanos.
Para logo estourar a Revolução de 30 e mergulhar a todos na ditadura de Vargas. Cenários tão próximos de ontem e hoje, como a
Praça João Pessoa, o Ponto de Cem Réis. Tiros, gritos, comícios, discursos feitos de improvisos. O antigo prédio de A União, a Faculdade de Direito, o Palácio da Redenção.
Da Lagoa, mais recentemente, ecoam silenciosos comícios históricos. Da antiga política pré-golpe de 64, até o memorável momento em defesa das Diretas Já. Tancredo
Neves, Ulisses Guimarães, em defesa da
democracia.
Correm as histórias descritas nos livros.
Narrativas distantes, aproximadas pela
permanência dos nomes dos logradouros.
Tudo ali perto, ecoando insistentemente
aos presentes.
Em cada pedra calcária que ainda teima
em ficar de pé a compor paredes mais que
desgastadas. Da cidade de cinco nomes, rebatismos forçados pelas imposições de fatos. Por vezes homenagem poética, outras
tantas políticas. Por suas ruelas, ladeiras e
casario, a história contada em silêncios e
fragmentos.
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por unanimidade

ALPB aprova reajuste
dos servidores e PCCR
MP beneficia magistério e garante isonomia de tratamento às forças de segurança
A Assembleia Legislativa
da Paraíba (ALPB) aprovou,
por unanimidade, na sessão
de ontem, a Medida Provisória 304/2022, do Governo do
Estado, que concede reajuste
de 33% nos vencimentos do
Grupo Ocupacional do Magistério. O texto também trata do aumento em 30% dos valores da tabela de horas extras
nas sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e datas especiais da Polícia Penal.
Durante sessão, os parlamentares aprovaram também
o Plano de Cargos, Carreiras e
Remuneração (PCCR) dos defensores públicos.
No texto da MP encaminhada ao Legislativo, o chefe do Executivo, governador
João Azevêdo, ressaltou que a
medida adotada, além de beneficiar servidores do magistério, garante igualdade entre
as forças de segurança.
“Adequa o índice de reajuste dos servidores do magistério e dá nova redação da tabela remuneratório da Polícia
Penal. Além disso, tem a regu-

lamentação das horas extras
das forças policiais, garantindo isonomia de tratamento
entre as forças de segurança
do Estado da Paraíba, no que
se refere à remuneração mínima recebida pelos policiais
designados para prestar serviço extraordinário”, explicou o
governador.

sores, compreendeu a importância da Defensoria e a partir de agora estamos vivendo
um novo momento no órgão.
Quem ganha com isso é a sociedade, principalmente, os
mais vulneráveis, os mais pobres”, afirmou o presidente da
Assembleia, deputado Adriano Galdino.

Defensoria Pública
Os deputados aprovaram
também, por unanimidade,
o Projeto de Lei 40/2022, encaminhado pela Defensoria
Pública do Estado, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores da Defensoria Pública
do Estado da Paraíba. Os parlamentares parabenizaram
os defensores públicos pela
conquista e ressaltaram que a
atividade realizada é de acolhimento, sem julgamentos,
destinada a atender e representar aqueles que mais precisam.
“O governador João Azevêdo, com sua sensibilidade,
soube dialogar com os defen-

Algodão colorido
A Casa Epitácio Pessoa
também votou favorável ao PL
2.688/2021, do deputado Chió,
declarando o algodão colorido
Patrimônio Cultural Imaterial
da Paraíba. O parlamentar argumentou que o algodão colorido natural tem as fibras curtas e fracas, que, por isso, não
podem ser usadas na fabricação de fios e de tecidos. Por
causa disso, os pesquisadores
da Embrapa Algodão pesquisaram e trabalharam bastante
para melhorar a sua resistência e aumentar o comprimento de suas fibras.
“O resultado foi a retomada da cotonicultura na região
do Semiárido no Nordeste, já

desaparecida depois do bicudo-do-algodoeiro, praga que
dizimou as plantações. O cultivo de algodões coloridos recuperou a economia do interior do estado da Paraíba,
desde a agricultura familiar,
até as associações de tecelões
que usam essa fibra para produzir peças artesanais”, justificou Chió.
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é de acolhimento,
sem julgamentos,
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precisam

Covid-19 na Paraíba

Mais de um milhão estão sem dose de reforço
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

Até ontem, mais de um
milhão de paraibanos aptos
para o recebimento de doses
de reforço de imunizantes
contra a Covid-19 ainda não
retornaram às salas de vacinação para o incremento no
ciclo vacinal. De acordo com
a Secretaria de Estado da Saúde (SES), em atualização da
cobertura vacinal, 3.302.792
pessoas encerraram o ciclo
primário de vacinação, considerando a primeira e segunda
dose. Destes, 1.853.054 receberam a dose de reforço. Em números totais, mais de 40% da
população apta está com dose
em atraso.
Segundo a secretária de
Saúde da Paraíba, Renata Nóbrega, o número preocupa
principalmente no cenário de
festejos juninos, que devem
ocorrer em todo o Estado a
partir do próximo mês. “É um
volume ainda preocupante,
considerando a iminência dos
festejos juninos que vão promover uma grande circula-

Preocupação
Segundo a
secretária de
saúde da Paraíba,
Renata Nóbrega, o
número preocupa
principalmente no
cenário de festejos
juninos

ção de pessoas em nosso Estado", afirmou.
Além disso, a taxa de adesão da população infantil de
5 a 11 anos também está abaixo da expectativa. Isto porque,
a Paraíba tem 391.134 pessoas
entre 5 e 11 anos esperadas
para receber as vacinas, do
montante de 231.438 crianças
receberam a primeira dose e
116.716 fecharam o ciclo primário, sendo 68 com imunizantes de dose única.
O objetivo é chegar a 90%
da faixa etária vacinada com,

pelo menos, duas doses. No
entanto, o número é de 29,82%.
Entre os aptos para receber
dose de reforço, 419 receberam
a primeira dose e 18 a segunda, o equivalente a, respectivamente, 0,11% e 0,02% da população estimada.
Para chamar os pais e responsáveis para as salas de
vacinação, Renata Nóbrega
reafirmou a segurança das vacinas para as crianças.
"A vacinação em crianças
de 5 a 11 anos também precisa
avançar. Garantirmos aos pais
que as vacinas são seguras e
que não há registro de eventos adversos em crianças. Imunizar os pequenos também é
uma prioridade neste momento em que as aulas retornaram
ao formato presencial”, finalizou a secretária.
Até o momento, foram vacinadas 3.505.164 pessoas com
a primeira dose, representando 86,36% do total da população paraibana, e 3.302.792
já completaram os esquemas vacinais, o equivalente a
81,37% da população, sendo
3.217.090 pessoas que toma-

ram as duas doses e 85.702 utilizaram imunizante de dose
única.
Seis novos casos de contaminação pela Covid-19 foram
confirmados, ontem. Contabilizando 602.966 casos totais,
sendo 446.442 pacientes considerados recuperados.
Óbitos seguem em queda
Ontem, não houve o registro de novas mortes em decorrência da Covid-19, segundo dados da SES. Ainda de
acordo com a pasta, no mês de
maio, considerando os dias 1 a
10, a Paraíba contabilizou três
óbitos pelo agravamento da
doença constatadas nos dias
2, 5 e 6. Entre as vítimas, estão
pacientes acima de 60 anos,
sendo um não vacinado, um
com esquema completo e histórico de cardiopatia e um com
esquema completo, sem reforço, com histórico de doença
respiratória.
A secretária de Saúde do
Estado, Renata Nóbrega, afirma que a redução no número
de óbitos é mais uma confirmação da eficiência da vacina.
Foto: Roberto Guedes
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Governador critica fala de
Cabo Gilberto em defesa de
golpe militar: “É um absurdo”

O deputado Cabo
Gilberto (PL), que
postou nas redes
sociais mensagem
em que defende
“um contragolpe, assim
como ocorreu em
1964” contra o STF,
voltou a atacar os ministros da corte superior, sobretudo Alexandre de Moraes, em pronunciamento na sessão da ALPB, classificando a atuação do
STF de “ditadura da toga”. O curioso é que após a
repercussão negativa da fala golpista, a postagem
foi apagada, mas o deputado jura que foi ato da própria rede social. Em entrevista, ele afirmou não se
arrepender sobre a postagem: “Eu não retiro uma
vírgula do que falei”, disse. Ao que parece, o deputado quer ser o ‘Daniel Silveira da Paraíba’ – Silveira, deputado federal, foi condenado a 8 anos e 9
meses de prisão e teve seus diretos políticos cassados, após defender ataques, inclusive físicos, contra
ministros do STF. O governador João Azevêdo (foto)
foi provocado pela imprensa a falar sobre o assunto: “Primeiro é um absurdo que alguém que foi eleito num processo eleitoral normal de uma democracia esteja defendendo um golpe. É um contrassenso
absoluto. Na verdade, nós temos é que fortalecer todas as instituições para que elas respondam à altura a uma tentativa qualquer de desestabilização
da nossa democracia”, argumentou.
Foto: Roberto Guedes
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“Não disse que é candidato”
Perguntaram a Wilson Filho o porquê de o Republicanos ter declarado apoio a Efraim Filho
(União Brasil) para o Senado, e não a Aguinaldo
Ribeiro (PP), que seria o nome para compor a
chapa do governador João Azevêdo (PSB). “Não
posso falar em nome do Republicanos. Mas o que
eu percebo é: qualquer liderança só pode apoiar
alguém quando essa pessoa diz que é candidato.
Até hoje, ele não disse que é candidato”.

Chamou de “oportunistas”
Bruno Roberto, pré-candidato do PL a senador,
voltou a fustigar Efraim Filho e Pedro Cunha
Lima (PSDB), porque eles foram à solenidade de
inauguração da obra Vertentes Litorâneas, em
Itatuba, que teve a presença de Bolsonaro (PL).
“Foi oportunismo. Eles não fazem a defesa de
Bolsonaro e não o reconhecem como presidente
da República”. Ele negou ter articulado vaias a
Efraim, no evento.

TJ indicará membro do TRE
O Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba indicará hoje o juiz de Direito para vaga de Membro
Efetivo do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) – a vacância se deve ao término
do biênio do juiz José Ferreira Ramos Júnior. 11
magistrados de 1º grau se inscreveram para a
indicação. Nessa mesma sessão, a corte deverá
confirmar o juiz Marcos William de Oliveira como
novo desembargador do TJ.

“Faltam uns
poucos ajustes”

“Ainda não
deliberamos”

“Está mais perto do que
longe. Faltam poucos
ajustes”. Do vice-prefeito
de Cabedelo, Mersinho
Lucena (PP), referindose às articulações para
o anúncio da pré-candidatura de Aguinaldo Ribeiro ao Senado.
Numa emissora de rádio, criticou o apoio do
Republicanos à pré-candidatura de Efraim Filho:
“Não cabe na cabeça
da gente esse partido
votar em Efraim, que
pede votos para Pedro
Cunha Lima, adversário
do governador”.

Mersinho Lucena garantiu que o PP está
liberado para construir
alianças na Paraíba
até com apoiadores
de Lula, independentemente do apoio do seu
partido ao presidente
Bolsonaro: “Nosso presidente nacional, Ciro
Nogueira, que é ministro-chefe da Casa Civil, deixou cada diretório estadual livre para
decidir sobre apoios.
Aqui na Paraíba, ainda
não deliberamos sobre
esse assunto [disputa
presidencial]”.

Movimento Pró-Lula será
lançado hoje em Campina

Até o momento, foram vacinadas 3.505.164 pessoas com a primeira dose, quase 90% da população

“A intenção do grupo é comprovar que ‘Campina é Lula’!”. Do presidente do PT de Campina
Grande, Hermano Nepomuceno, confirmando
que hoje será lançado na cidade o Movimento
Pró-Lula, suprapartidário, a partir das 17h, na
sede da Associação Atlética Banco do Brasil
(AABB). Além da participação de partidos de
esquerda e de centro, e de representantes de
movimentos sociais e sindicais, estão previstas
apresentações artísticas.
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milícia digital e ataques à urna

Moraes manda juntar as apurações
Ao final da investigação, Procuradoria-Geral da República precisa decidir se denuncia o presidente ou arquiva o caso
Rayssa Motta

Agência Estado

O ministro Alexandre de
Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, ontem, que a investigação
das notícias falsas divulgadas
pelo presidente Jair Bolsonaro
(PL) sobre as urnas eletrônicas
seja incorporada ao inquérito
das milícias digitais.
A decisão atendeu a um
pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), que
em março sugeriu a fusão das
duas frentes da apuração por
entender que os fatos precisavam ser investigados em conjunto. Ao final da investigação, a PGR precisa decidir se
denuncia o presidente ou arquiva o caso.
O inquérito das milícias
digitais mira a atuação coordenada de grupos na internet
para divulgar notícias falsas
e atacar opositores bolsonaristas e instituições democráticas. Depois que o inquérito das fake news esfriou no
STF, a investigação se tornou

a frente com maior potencial
explosivo contra aliados do
presidente.
Até o momento, a Polícia
Federal apontou a “atuação orquestrada” de apoiadores do
governo para promover notícias falsas e ataques antidemocráticos, usando para isso até
mesmo a estrutura do chamado “gabinete do ódio”. Entre os
investigados estão o blogueiro
bolsonarista Allan dos Santos,
o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) e o deputado Daniel
Silveira (PTB-RJ).
O presidente já havia sido
incluído formalmente como
investigado no inquérito. A diferença agora é que, pela convergência, a investigação das
milícias digitais vai incorporar a apuração sobre os ataques de Bolsonaro ao sistema
eletrônico de votação. A junção ocorre em um momento de escalada das investidas
bolsonaristas contra a Justiça
Eleitoral. Em relatórios entregues ao STF, a Polícia Federal
(PF) relacionou a investigação
ao discurso do presidente na

live em que ele lançou suspeitas infundadas sobre a segurança das urnas. A PF apontou “semelhança no modo de
agir”, “aderência ao escopo
descrito na hipótese criminal”
e “atuação direta de Bolsonaro na promoção da ação de desinformação”.
A investigação das milícias
digitais nasceu de uma queda
de braço entre Moraes e o procurador-geral da República
Augusto Aras. Na época, Aras
exigiu o arquivamento de outra apuração contra aliados e
apoiadores do presidente: o inquérito dos atos antidemocráticos. Antes de encerrá-lo, porém, o ministro autorizou o
intercâmbio de provas e mandou rastrear o que chamou de
“organização criminosa”.
A investigação das notícias falsas divulgadas pelo
presidente sobre as urnas, por
sua vez, foi aberta a pedido
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que também instaurou um inquérito administrativo em reação aos ataques de
Bolsonaro.

qualidade de vida

Parque Linear Parahyba III será
inaugurado hoje, no Bessa, em JP
O governador João Azevêdo inaugura, nesta quartafeira (11), o Parque Linear Parahyba III, no bairro do Bessa,
em João Pessoa. A solenidade está marcada para às 17h
na Rua Bacharel José de Oliveira Curchatuz. Nesta tercei-

ra etapa do parque, foram investidos R$ 4,3 milhões.
O Parque Linear Parahyba
III segue o mesmo padrão dos
parques I e II com equipamentos de lazer e infraestrutura
para prática de exercícios físicos e todos os espaços inclu-

sivos e acessíveis. O parque
possui calçadas de contorno
em todo seu perímetro, áreas
com playground e academias
ao ar livre, ciclovia, estacionamentos, iluminação, campos e
quadras de areia, entre outros
equipamentos.
Foto: Divulgação/ALPB

Pedro Ivo Soares Bezerra, homenageado pela ALPB, é delegado da Polícia Civil da Paraíba desde 2011

reconhecimento

ALPB homenageia delegado Pedro
Ivo com a Medalha Epitácio Pessoa
A Assembleia Legislativa
realizou Sessão Solene híbrida, na tarde de ontem, para
outorga da Medalha Epitácio Pessoa ao delegado Pedro
Ivo Soares Bezerra. A homenagem foi proposta pelo deputado Jutay Meneses, “em
reconhecimento ao seu extraordinário valor e pelos relevantes e inestimáveis serviços prestado ao estado da
Paraíba”.
“Aplicado nos estudos,
hoje é um dos que mais têm
contribuído no combate à criminalidade. Na condição de
delegado, é responsável por
conduzir operações que desbarataram diversas organizações criminosas no nosso
Estado. A honraria que lhe
é concedida nesta tarde, é a
maior honraria, mas, se existisse uma maior, com certeza,

eu iria propor a você”, declarou Jutay.
Natural de João Pessoa,
Pedro Ivo Soares Bezerra é
delegado da Polícia Civil da
Paraíba desde 2011. Formado pela Universidade Federal da Paraíba, ele é mestre
em Direito e concluinte em
três especializações na área.
Antes de ingressar na PC, foi
servidor do Tribunal de Justiça. É professor da Academia
de Ensino da Polícia Civil da
Paraíba (Acadepol) e da Faculdade de Ensino Superior
da Paraíba - FESP.
Na função de delegado,
Pedro Ivo atuou no combate
a homicídios e também exerceu a função de delegado seccional de Campina Grande.
Durante quatro anos, foi
o coordenador do Núcleo de
Homicídios de Bayeux, onde

houve redução desse tipo de
delito. Atualmente exerce a
função de delegado seccional
de Campina Grande; também
é Mestre em Direito Econômico pela Universidade Federal
da Paraíba (2011); Especialista em Prática Judicante pela
Escola Superior da Magistratura do Estado da Paraíba e
Universidade Estadual da Paraíba (ESMA-PB, 2008); Especialista em Segurança Pública
e Direitos Humanos pela Universidade Federal da Paraíba
(2014); e Especialista em Gestão Estratégica em Segurança
Pública pela Universidade Estadual da Paraíba (2016).
Em seu discurso, Pedro
Ivo agradeceu o empenho de
todos que trabalham na segurança e reforçou que os resultados positivos são frutos da
dedicação de toda a equipe.

“FUGA DE CÉREBROS”

Presidente da ABC diz que evasão
de pesquisadores é preocupante
Ana Flávia Nóbrega

anaflavia@epc.pb.gov.br

Uma fuga de cérebros
brasileiros para todas as
partes do mundo. Esse é
um movimento que perdura no Brasil há alguns
anos e vem se evidenciando e aumentando cada vez
mais, isto porque, com o
menor investimento em
educação no país, os pesquisadores buscam seguir
suas pesquisas em países
que dão suporte para isso.
Para Helena Nader, presidente da Academia Brasileira de Ciências (ABC) e
professora titular da Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp), em entrevista ao Giro Nordeste ontem, a evasão desses pesquisadores brasileiros é
preocupante e deve prejudicar o futuro do Brasil.
“Temos a fuga de cérebros para fora, para o exterior. E isso aumentou muito nesses últimos anos em
função da crise financeira
da ciência, onde o investimento foi caindo verti-

ginosamente. O governo
acha que a educação é gasto, e em outros países é investimento. Só que o retorno [do investimento] não é
no dia seguinte, você leva
uma geração para construir a geração e a ciência.
O pessoal do exterior conhece o nosso estudante
porque ele conhece através de vários programas,
inclusive o feito pela presidente Dilma, o Ciência
Sem Fronteiras. O pessoal
conhece o brasileiro, então
esse é levado para fora”,
afirmou a biomédica.
O agravante maior, no
entanto, é visto no futuro
do país que, neste momento, vê menos jovens ingressando nas universidades e
seguindo em pós-graduação, o que poderá gerar
uma geração, nos próximos anos, sem formação. E,
consequentemente, o país
não terá mão de obra em
diversos setores.
Jogando ouro fora
“O pior é o que está acontecendo agora, o Enem des-

se ano teve menos matrícula, no Sisu sobraram vagas.
Se tem menos pessoas chegando à universidade, diminuiu a demanda pela pós.
O Brasil, a partir de 2070 vai
estar com uma grande parte da população com 65 ou
mais. Temos uma janela de
40 anos para investir nesse jovem que vai estar apto
para produzir economicamente, se nós perdemos essa
oportunidade, nós estamos
jogando fora ouro”, ressaltou
Helena Nader.
Primeira mulher a exercer o cargo nos 106 anos da
Academia, a pesquisadora
escolheu continuar no Brasil para lutar pela educação
e pesquisa. Com a preocupação, Nader finaliza: “Estamos jogando fora ouro.
Não precisa garimpar na
Amazônia, temos um ouro
humano aqui muito grande. Estamos tendo perdas
de cérebros aqui dentro.
E o país não pode deixar
isso acontecer. O brasileiro
é muito inteligente e muito
capaz. Estou muito preocupada”.

treinamento

Saúde realiza capacitação para
diagnóstico da hanseníase
O Núcleo de Doenças
Crônicas e Negligenciadas
da Secretaria de Estado da
Saúde da Paraíba, com o
apoio do Lacen-PB, UFPB e
Complexo Hospitalar Clementino Fraga realiza até
sexta-feira (13) o Curso de
Baciloscopia em Hanseníase. O objetivo é fortalecer o
diagnóstico da hanseníase
na Atenção Primária à Saúde, por meio da ampliação do
acesso da população aos serviços de laboratório da rede
SUS na Paraíba. Para isso,
estão participando do curso os representantes das cidades de Cabedelo, Campina Grande, Cuité, Guarabira,
João Pessoa, Monteiro, Patos,
Pombal e Sumé.
O projeto “Fortalecimento da temática hanseníase
na Universidade, amplia e
fortalece o diagnóstico e tra-

tamento da hanseníase nos
estados do Rio Grande do
Norte, Alagoas e Paraíba”
é uma iniciativa do médico
hansenólogo Maurício Lisboa Nobre, doutor em Medicina Tropical e consultor do
Ministério da Saúde (MS)
e da Organização Mundial
da Saúde (OMS), que foi o
responsável pela palestra de
abertura da semana. A Fundação Hospitalar Alfredo da
Matta (Fuham), centro de referência nacional em hanseníase e centro colaborador
da Organização Mundial
da Saúde (OMS)/Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), está oferecendo
cursos de Baciloscopia em
Hanseníase: Microscopia e
Interpretação de Resultados
(Microscopia Digitalizada); e
Coleta do Raspado Intradérmico e Coloração.

Um dos destaques da realização do treinamento é a
orientação da utilização da
Plataforma ControlLabpara
a microscopia e interpretação
de resultados com lâminas
escaneadas, que contenham
amostras do bacilo da hanseníase denominado Mycobacterium leprae. A plataforma
contribui para um controle
de qualidade.
A chefe do Núcleo de
Doença Crônicas e Negligenciadas, Anna Stella C.
Pachá, destaca a importância desta iniciativa: “Devido à pandemia da Covid-19,
o número de diagnósticos
diminuiu: em 2019 tivemos
611 casos notificados, já em
2021 chegamos a 375. Essa
população precisa ser vista, por isso estamos fortalecendo a atividade ambulatorial”.

drenagem e pavimentação

Via entre Mangabeira e Valentina
será interditada hoje para serviços
Atenção condutores
que pretendem trafegar
pela Rua Antônio Roberto
Duarte de Lima, no bairro Valentina Figueiredo,
hoje. A via será interditada pela Superintendência
Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) para que
seja realizado um serviço
de manutenção da drenagem, calçamento e asfalto
pela equipe da Secretaria
de Infraestrutura (Seinfra). A interdição tem início às 9h, por isso os condutores devem ter atenção

redobrada e trafegar por
outras rotas.
Como opção de deslocamento, a Semob-JP
orienta os condutores
acessarem as ruas Francisco Porfírio Ribeiro,
em Mangabeira, e Adalgisa Carneiro Cavalcante, no Cuiá, haja vista os
bloqueios nas ruas Ana
Cavalcanti Albuquerque
Teixeira de Lima (Mangabeira) e Agricultor Antônio Tomaz da Silva (Valentina), que têm pontos de
interseção com a Rua Antônio Roberto Duarte de

Lima, onde será executado
o serviço de manutenção.
Acesso de moradores
Para que o serviço seja
executado com segurança,
onde serão utilizados veículos de grande porte, maquinário pesado e operários trabalhando no local,
será necessária a interdição
total da rua pela Semob-JP,
com acesso liberado apenas para os veículos dos
moradores. A conclusão do
serviço e a liberação do tráfego estão previstos para
a próxima sexta-feira (13).

P
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Projeto prevê várias melhorias para visitantes e comerciantes da área da Praia do Jacaré, em Cabedelo; os investimentos previstos somam R$ 2,1 milhões e o prazo para término das obras é de seis meses

parque do jacaré

Comerciantes reclamam de obras
Enquanto projeto de revitalização da área não é concluído, donos de vários boxes dizem que vendas despencaram
Foto: Ortilo Antonio

Nalim Tavares
Especial para A União

Um dos principais cartões
-postais do estado da Paraíba,
a Praia do Jacaré, em Cabedelo, está passando por reformas.
As obras, que incluem uma série de intervenções urbanísticas, tiveram início no dia 17 de
fevereiro, com a primeira etapa
do projeto, que envolve a construção das entradas do parque
e uma reforma na estrutura da
área, onde se localizam as lojas
e o anfiteatro. O investimento na obra foi orçado em R$ 2,1
milhões, e o prazo para a entrega é de seis meses. Desde que as
obras começaram, alguns comerciantes tiveram suas lojas
isoladas da rota dos turistas, e
estão passando por um período
de pouca movimentação que inviabiliza o sustento a partir das
vendas no local.
Rita Vieira da Silva, que trabalha na Praia do Jacaré há 20
anos, conta que está difícil fazer dinheiro. “O movimento
aqui está péssimo. Ninguém
ganha dinheiro para esse lado
da praia.” A loja dela, marcada
pelo número 15, fica localizada
em um bloco comercial à direita do parque, de frente para o
canteiro isolado para a primeira etapa das obras. “Os turistas”, ela fala, “estão interessados em ver, principalmente, o
pôr do sol. Eles descem no estacionamento aqui na frente e
dão a volta, para ver a praia.
Então eles vão seguindo pelas
lojas, mas quando chegam lá
na frente, o acesso a essa parte está bloqueado. Eles passam
por aqui sem saber que o lugar
está isolado pela rota principal,
e aí não tem mais como passar
da praia para cá.”
Lia Silva, que estabeleceu comércio na Praia do Jacaré há 20

Etapas

n
Prefeitura de
Cabedelo
informou que
obras ocorrem
por etapas
com o objetivo
de minimizar
os impactos
para os
comerciantes

Primeira etapa
prevê construção de
entradas e reforma
da área das lojas
e do anfiteatro

anos, concorda com a colega de
trabalho: “A situação da gente
aqui, neste momento, não está
boa. O principal acesso dos turistas era por aqui, e agora está
tudo fechado. Mas, se está sendo
feito para melhorar, então a gente espera que melhore.”
Segundo Lia, os comerciantes do local estão ansiosos para
o fim das obras, quando os corredores para a área serão abertos para os turistas, a partir da
rota principal da Praia: “Essa
obra, pelo projeto que foi apresentado, vai ficar muito bonita e eu só espero que seja lindo
para a gente também, em termos de vendas, porque a gente
precisa. Nem temos mais noção
de quando vendemos sem esse
acesso pela praia.”
Lia, dona da loja de número 32, diz que os comerciantes
do bloco em obra receberam
permissão para montar barracas em outro ponto do parque,
mais perto da rota dos turistas.
Porém, segundo ela, “isso só
funciona melhor nos finais de
semana, que é quando a gente
consegue vender uma coisinha.
Mas aqui mesmo, no nosso negócio, eu espero que melhore,
porque já basta os dois anos de
pandemia e o tempo que a gente passou fechado. Essa é a nossa única renda e eu sei que vai
melhorar, mas e enquanto não
melhora?”

Poucas vendas e preocupação com o futuro
Sobre as barracas de vendas, uma outra comerciante
do bloco, a Marilza Almeida,
que dirige a loja 25, chamada
“Crochê Arte”, explica que:
“Fomos até o secretário, e ele
nos deu condições de levar
umas mesinhas e colocou
uma tenda para que a gente pudesse ficar lá na frente,
mas não deu muito certo. Era
pouco viável ficar levando
mercadoria e trazendo mercadoria, levando e trazendo.
Muita gente foi, mas não conseguiu vender. Ele tentou fazer isso para gente, mas não
deu muito certo.”
Outra preocupação comum entre os comerciantes
é o transporte de casa até o
local de trabalho. “A gente
precisa se deslocar, porque
eu moro aqui em Intermares, mas eu tenho que pegar
o Uber. Com qual dinheiro? Que condições eu tenho
para trabalhar, se eu mal tenho como vender a ninguém
e nem como vir para cá trabalhar?”, diz Marilza. A Rita,

que pega o trem, se depara
com o mesmo problema em
relação ao dinheiro: “Se não
fossem os meus filhos pagando o meu transporte, eu
não ia conseguir vir até aqui
para trabalhar, e nem voltar para casa depois do expediente.”
Com a sua loja localizada em uma área que ainda
não entrou em obras, uma
comerciante que não quis ser
identificada dá voz aos receios e expectativas dos trabalhadores da Praia do Jacaré: “A gente espera há muito
tempo que sejam feitas essas melhorias, e a gente sabe
que toda obra gera transtorno. Sabemos que, quando as
obras vierem para a frente do
nosso comércio, vamos passar por alguns momentos de
transtorno, mas a gente espera que quem esteja responsável pelas obras tenha a sensibilidade de saber que aqui
tem pais de família, pessoas
que vivem do comércio, que
vivem do turismo.”

De acordo com essa comerciante, alguns representantes dos trabalhadores
locais puderam conversar
com o secretário de Turismo, Haenell Farias, sobre a
próxima etapa das obras: “A
gente já foi na prefeitura, já
conversamos com o secretário, e ele nos atendeu prontamente. Ele deu a palavra
dele que, quando as obras
vierem aqui para frente, antes de iniciar, viriam falar
com a gente sobre como proceder.”
O comerciante Rubens
Silva Neto toma conta da
loja da filha, a “Jóia do Rio
Sanhauá”. De acordo com
ele, “em média, no verão,
passam mil a duas mil pessoas por aqui, para assistir ao pôr do sol. Então foi
bem-vinda essa obra, para
acolher melhor os nossos
turistas.”
O que diz o secretário
De acordo com o secretário de Turismo, Haenell Fa-

patrimônio

Centro Histórico de Campina é catalogado
n
Objetivo é
identificar
os donos
dos
imóveis
e em que
situação
eles se
encontram
atualmente

A Prefeitura Municipal de
Campina Grande, através da Secretaria de Planejamento (Seplan)
iniciou, ontem, a segunda fase da
catalogação do patrimônio histórico e arquitetônico da Área de Preservação Rigorosa (APR). É a primeira vez na história de Campina
Grande, desde a publicação do Decreto Estadual 25.139 de 2004 instituindo seu Centro Histórico.
O objetivo da coordenadoria
do Patrimônio Histórico Municipal nessa etapa é a criação de um

cadastro social dos proprietários
dos imóveis da área.
Esta fase conta com a participação da equipe social da Seplan, que passou por treinamento e será responsável pela coleta
das informações dos proprietários dos imóveis, bem como
o uso dado, qual seja: moradia,
uso comercial; quanto e quais
os imóveis inutilizados, os preservados, deteriorados ou vagos.
Para isto, a equipe técnica social
utiliza um questionário e foto-

Espaço
Área de Preservação
Rigorosa de CG
tem 367.418,50
metros quadrados

grafa o imóvel para garantir
um acervo atual.
A Área de Preservação Rigorosa do município tem
367.418,50 metros quadrados.
Para o historiador da Seplan,
Erik Brito, coordenador do Patrimônio Histórico, a coleta de
informações será importante para conhecer os proprietários dos imóveis da área tombada e garantir um diagnóstico
das principais características
da área.

rias, as obras estão seguindo
o cronograma estabelecido,
procurando atender as demandas dos trabalhadores.
“Estamos fazendo por
etapas para minimizar os
impactos aos comerciantes.
Caso precisem ser remanejados para a execução de algum ponto específico, eles
serão, mas continuarão trabalhando.”
Sobre a taxa de entrada
no Parque do Jacaré para
moradores que não são de
Cabedelo, ele anunciou: “Aí
é uma outra etapa que, caso
seja concretizada, vamos esclarecer no momento oportuno. Não tem nada certo”,
afirmou o secretário Haenell Farias.
Além do espaço para circulação dos turistas, o Parque do Jacaré contará também com dois restaurantes,
ciclovia, área de piquenique
e píer. Terá também um espaço para crianças, miniquadras esportivas e um letreiro “Eu Amo Cabedelo”.

Errata
edição do último
a Na
domingo (8), a matéria

relacionada ao
“Fortalecimento da
relação ao longo da
gestação”, na página 5,
foi publicada com erros.
Onde se lê: “A partir da
oitava semana da gestação
já é possível identificar,
através de um exame de
imagem simples, o sexo do
feto”, leia-se: “A partir da
oitava semana da gestação
já é possível identificar,
através de exames de
sangue, o sexo do feto”.
Pelos erros, pedimos
desculpas.

6

A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 11 de maio de 2022

Paraíba

EDIÇÃO: Clóvis Roberto
EDITORAÇÃO: Ulisses Demétrio

imunização de rotina

Paraíba tem baixa cobertura vacinal
Pólio, pentavalente, pneumocócica, febre amarela, hepatite e a tríplice viral apresentam índices abaixo de 20%
A Paraíba apresenta quadro de baixa procura com todas as vacinas disponíveis
para atualização da caderneta
de vacinação. A informação é
da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Todos os imunizantes
que possuem meta de 95% de
cobertura estão com menos de
20%: pólio (16,18%), pentavalente (16,44%), pneumocócica
10 valente (16,72%), febre amarela (9,45%), hepatite (13,95%),
meningocócica (15,73%), tríplice viral D1 (13,95%) e tríplice
viral D2 (8,88%). Vacinas com
cobertura de 90% mantém índices abaixo dos 25% de doses
aplicadas: rotavírus (16,12%) e
BCG (23,32%).
A assessora técnica da
Coordenação Estadual de
Imunização da SES, Milena
Vitório, ressalta que a Paraíba
está com cobertura baixa em
todas as vacinas do calendário vacinal e também as campanhas vigentes de sarampo
e influenza em decorrência de
dois fatores: a pandemia deixou muitos pais receosos de
levar os filhos em unidades de
saúde com receio da Covid-19
e o movimento antivacina, que
tem utilizado as redes sociais
para propagarem informações
falsas e anti-científicas sobre
as vacinas.
“As vacinas são seguras e
existem há anos. Com o sucesso da vacinação em massa obtivemos erradicação de várias
doenças. Com as baixas coberturas estamos abrindo espaços para as doenças voltarem.
Precisamos da participação
da população para manter as
cadernetas atualizadas para
que todo mundo fique protegido de várias doenças que o
calendário vacinal do Programa Nacional de Imunização
(PNI) nos oferece”, disse.

Acompanhamento

A Secretaria de Estado da
Saúde (SES) disponibilizou o
painel para acompanhamento
das vacinas de rotina de crianças com menos de um ano em
todo o Estado, com dados de
metas, coberturas, doses aplicadas e a aplicação por município. Dada à baixa adesão

Foto: Arquivo A União

Onde

PMCG reforçará
limpeza do
Maior São João
do Mundo

População
encontra as
vacinas básicas
disponíveis,
gratuitamente,
na rede pública

da população, o instrumento
se torna importante para que
gestores, profissionais de saúde e a população em geral tenham acesso de forma transparente aos dados e a situação
na Paraíba.
Sarampo
Crianças que já tomaram
a vacina do sarampo ou tem
seu esquema vacinal completo também precisam receber
a vacina do sarampo. O alerta
foi feito pela assessora técnica da Coordenação Estadual
de Imunização da SES, Milena Vitório. “A campanha está
sendo indiscriminada para todas as crianças de seis meses
a menos de cinco anos. Todas
devem ser levadas aos postos
de vacinação, assim como todos os trabalhadores de saúde
devem se dirigir aos postos de
saúde para a atualização da caderneta tendo que tomar duas
doses, independente da idade”,
reforçou.
Influenza
A campanha da Influenza também está com cobertura baixa e foi aberta para todos
os grupos prioritários da campanha, inclusive, crianças, segundo Milena Vitório. “A cada
ano, as cepas são renovadas e
é importante que os grupos
prioritários se dirijam aos postos para atualizarem a vacina
da Influenza. Quem tomou o
ano passado deve tomar este
ano e quem tomou a vacina
contra a Covid também deve
tomar a vacina da influenza.
Vacina do Covid e vacina da
Influenza protegem de doenças distintas”, reforçou.

Imunização contra pólio tem meta de 95% de cobertura, mas atualmente está em 16,18%

‘Xô, Aedes’

PMJP inicia campanha de combate às arboviroses
A Prefeitura de João Pessoa inicia, hoje, a campanha
“Xô, Aedes”, em combate às
arboviroses, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes
aegypti, a exemplo de dengue, zika e chikungunya. A
mobilização inclui um conjunto de ações envolvendo
vários serviços da Secretaria
Municipal de Saúde (SMS).
De acordo com a diretora
de Atenção à Saúde da SMS,
Alline Grisi, o objetivo da campanha é sensibilizar e conscientizar a população sobre o
seu papel na prevenção e no
combate ao mosquito Aedes
aegypti. “É um trabalho que
deve ser realizado em conjunto, então é muito importante
que o cidadão também faça a
sua parte”, afirmou.
Dentro da campanha,
serão realizadas atividades
educativas envolvendo agentes de endemias e agentes comunitários de saúde na orientação à população sobre o
combate ao mosquito; trabalho de conscientização dos
pacientes que chegam nas
Unidades de Pronto Atendi-

Foto: Secom-JP

Combate aos criadouros do mosquito Aedes aegypti é fundamental para o controle das arboviroses

mento (UPAs) com arboviroses; intensificação do Disque
Dengue e a criação de uma
comissão intersetorial formada por agentes ambientais, representantes de construtoras,
igrejas e outros setores.
Disque Dengue
A Prefeitura de João Pes-

MAIS AGENTES

soa disponibiliza para a população um canal para informações sobre a dengue.
Por meio desse serviço, o cidadão pode denunciar locais
que possam ter focos do Aedes aegypti, ter acesso às informações sobre como evitar
a proliferação do mosquito
ou ainda tirar dúvidas so-

bre os principais sintomas
da doença. Para entrar em
contato com o Disque Dengue, a população pode ligar
para o número 3214-5718, de
segunda a sexta-feira, das 8h
às 17h; ou enviar mensagem
via WhatsApp para o número 98654-6377, de segunda a
sábado, das 8h às 19h.

Prevenção
De acordo com orientações da Vigilância Ambiental de João Pessoa, alguns cuidados são importantes para a
prevenção contra o mosquito
Aedes aegypti, como fechar
lixeiras e possíveis depósitos
de água como potes, tambores, filtros, tanques e caixas
d’água; preencher os pratos
de plantas com areia ou lavá
-los semanalmente; lavar os
bebedouros de animais domésticos; cobrir piscinas; tapar e limpar ralos; manter as
calhas sempre limpas; manter os sacos de lixo fechados
e secos até seu recolhimento; não jogar lixo em terrenos
baldios, etc.
Reunião
Na última segunda-feira
(9), a SMS participou de uma
reunião com o Ministério Público da Paraíba (MPPB) e Secretaria Estadual de Saúde
(SES) para apresentar as ações
que estão sendo adotadas pelos gestores para combater,
prevenir e tratar as arboviroses em João Pessoa.

A Prefeitura Municipal de
Campina Grande, por intermédio da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio AmbienteSesuma, já liberou a relação do
processo seletivo simplificado
para contratação imediata de
285 trabalhadores de ambos os
sexos, para trabalharem durante o Maior São João do Mundo
de 2022, e mais 130 para cadastro reserva.
A contratação temporária se
dará a critério e necessidade da
administração dos candidatos
aprovados, por ordem de classificação, de forma a atender a
necessidade de excepcional interesse público, não gerando direito adquirido do candidato à
vaga ofertada, dependendo a
contratação por parte da Sesuma. A relação foi publicada no
Diário Oficial do município, e
tem uma cópia exposta no Departamento de Varrição no Parque do Povo.
Aos 225 auxiliares de serviços gerais aprovados que estão
sendo convocados, serão atribuídos a disponibilidade para
varrição, catação de sacos plásticos, pintura de meio-fio e higienização de áreas públicas,
no Parque do Povo, áreas adjacentes, e também em Galante e
São José da Mata, e aos demais
60 do grupo de apoio, terá atribuição de fiscalizar o comércio
informal
No ato da inscrição gratuita,
que ocorreu no Sine por meio de
edital, o interessado precisava
ser alfabetizado, brasileiro ou
naturalizado; ter idade mínima
de 18 anos completos; estar quites com as obrigações eleitorais
e militares; não haver sofrido
sanção impeditiva de exercício
de cargo público; possuir capacidade física e aptidão psicológica compatível as atribuições da
função e pretendida, e não ter
nenhum vínculo com a administração Pública direta ou indireta, ou seja para quem estar
desempregado.
Segundo Joméris Tavares
Monteiro, diretor do Departamento de Limpeza Urbana,
mais de 1.100 pessoas se inscreveram, e depois de analisados
todos os critérios exigidos pelo
edital a comissão fez a seleção
criteriosa para 285 contratações
pelo prazo de 30 dias, de 10 de
junho à 10 de julho, e mais 130
ficarão na reserva.
Todos os trabalhadores receberão fardamento completo, alimentação, transporte, EPIs, todo
equipamento de trabalho, e ao
final do mês de contrato, receberão um salário mínimo vigente.
O quadro efetivo de servidores da Sesuma que atua na
limpeza urbana de Campina
Grande é de quase 600 pessoas,
e durante o Maior São João do
Mundo receberá o reforço de
mais 285, do Matuto Limpeza
e 40 do Recicla São João, totalizando 925 profissionais.

Processo

PMCG contratará,
temporariamente,
285 trabalhadores

Paraíba
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Fugitivo de Pernambuco é
localizado em Campina
Um homem de identidade não revelada
foi preso por policiais da Delegacia de Homicídios de Campina Grande, em operação
conjunta com a Delegacia de Polícia da 44a
Circunscrição de Goiana-PE. A ação foi em
cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal da comarca
da cidade pernambucana.
Segundo a polícia, o homem de 54 anos é
suspeito de assassinar Cássio Luiz dos Santos, em Goiana. A delegada Nercília Dantas
comandou a operação.
O homem estava foragido há muitos anos e
foi localizado escondido nas proximidade de
sua residência, no bairro Novo Horizonte, em
Campina Grande, sendo conduzido para a carceragem da Central de Polícia para passar por
audiência de custódia, “onde está à disposição
da Justiça”, informou a delegada.

Várias peças íntimas, principalmente de crianças do sexo feminino, foram encontradas na casa do professor de dança, em Cajazeiras

esquema investigado

Paraibano envolvido em
pedofilia internacional

Juiz decreta prisão de
motorista atropelador
O juiz Salvador Vasconcelos, da 1a Vara
Criminal de Mangabeira, converteu em preventiva a prisão em flagante de Henrigton Ribeiro
de Arruda, que dirigia o veículo que colidiu,
propositadamente um motoqueiro na avenida
Josefa Taveira, bairro de Mangabeira, em João
Pessoa. A decisão recebeu parecer favorável
do promotor Isamark Leite Arnaud, inclusive
determinando, de imediato o recolhimento de
Henrigton no Presídio do Roger. Na decisão,
ficou constatado que o motorista apresentava
sinais de embriaguez quando provocou o acidente. O motoqueiro estava trabalhando e seu
dirigia para uma entrega. O acidente aconteceu na noite do último domingo.

Suspeito tinha vídeos e fotos com crianças, que vendia por até R$ 1.700
josecardosofilho@gmail.com

Um crime de pedofilia envolvendo um professor de
dança foi descoberto pela Polícia Civil da Paraíba na cidade
de Cajazeiras, Sertão do Estado, tendo como vítimas crianças na faixa etária de 11 a 15
anos. Na manhã de ontem, policiais da Delegacia de Combate ao Crime Cibernético,
junto com o Grupo de Repressão Qualificada, estiveram na
casa de um homem de 39 anos,
onde apreenderam quatro aparelhos celulares e várias vestimentas femininas, na maioria,
peças íntimas.
Segundo a polícia, o professor, que não teve a identidade
revelada, é suspeito de fotografar e filmar crianças em cenas
pornográficas e vender as imagens para pedófilos de outros

estados e até mesmo de outros
países. “Ele conduzia as crianças para sua casa e, após as sessões de fotos, vendia cada imagem por R$ 1.700”, explicou o
delegado Ilamilto Simplício.
De acordo com Ilamilto
Simplício, a investigação começou através da Delegacia
de Combate aos Crimes Cibernéticos, que funciona em João
Pessoa, após receber fotos e vídeos de um homem com uma
criança do sexo feminino, de
apenas 10 anos, em cenas pornográficas, inclusive, tanto a
criança como o adulto estavam
despidos; a menina estava sentada no colo do acusado.
“As cenas são repugnantes, chocantes, dão nojo, revoltaram todos aqui da polícia
quando vimos a cena. O professor está em cima de uma
cama de sua casa com a criança. Isso é revoltante”, disse o

cada crime.
Segundo a polícia, essa não
foi a primeira denúncia pelo
crime de pedofilia contra o professor. Ele já foi preso pelo mesmo crime em 2016, 2017 e, no
dia 3 deste mês, foi novamente preso por uma guarnição da
Polícia Militar, em Cajazeiras.
Durante uma abordagem, foi
descoberto um mandado de
prisão em aberto contra o professor de dança.
O delegado Joames Oliveira revelou, durante entrevista,
que atualmente existem cerca
de 900 procedimentos na Delegacia de Combate aos Crimes Cibernéticos que precisam
de uma repressão qualificada.
“Para combatê-los, precisamos
do envolvimento da polícia e
da imprensa”, destacou. Ele
acredita no envolvimento de
outras pessoas com o professor de dança.

delegado, indignado.
O material foi enviado pela
Polícia Federal para o delegado
Joames Oliveira, de Crimes Cibernéticos. A PF teria recebido
o material de autoridades norte
-americanas, pois o caso já estava sendo investigado no exterior. “Precisamos saber para
quantos países ele teria vendido as imagens das crianças”,
questionou o delegado.
Além da foto da criança de
10 anos, despida, sentada no
colo do investigado, a polícia
também encontrou fotografias de outas crianças com idades entre 11 e 15 anos. “Vamos investigar para descobrir
quem são e onde residem essas
crianças”, explicou o delegado Joames Oliveira. “Estamos
focando primeiro nesse caso
concreto para assegurar que
ele fique preso, mas ele vai ser
indiciado separadamente por

procurado

A Polícia Civil de Patos está solicitando o
apoio da população para identificar e prender
os autores do assassinato de Erivan Lima Leite, de 37 anos, conhecido por “Barrão”, executado a disparos na manhã de segunda-feira
(9), no bairro do Jatobá, setor sul de Patos.
Segundo informações colhidas pela polícia, a vítima se encontrava em sua residência,
quando no início da manhã, dois homens
chamaram “Barrão” pelo apelido que, ao sair,
foi alvejado por vários disparos. Em seguida, a
dupla fugiu e a vítima morreu no local.
Ainda no local, a polícia tomou conhecimento de que a vítima não tinha envolvimento
com atos ilícitos em Patos. Na noite anterior ao
crime, ele havia passado a noite numa unidade hospitalar da cidade fazendo companhia a
uma irmã.

segurança

Foto: Rede Social

Ruan Macário está desaparecido há
oito meses, com a prisão decretada
Hoje, 11 de maio de 2022,
completam oito meses que
Ruan Ferreira de Oliveira, com
29 anos completados no dia 2
de janeiro deste ano, está foragido. Ele está desaparecido
desde o dia 11 de setembro do
ano passado, após provocar o
acidente que matou o motoboy
Kelton Marques. Depois da
violenta colisão, ele foi flagrado
por câmeras de segurança fugindo em direção à orla da capital e não mais foi visto.
Um dia após o acidente, o
delegado Rodolfo Santa Cruz,
que presidiu o inquérito, solicitou e a Justiça decretou a prisão
preventiva de Ruan Macário.
Constante do site ProcuradosPB, o nome de Ruan Macário
já foi enviado para a Interpol.
A justiça já negou, por três
vezes, sendo duas no judiciário
paraibano e outra no Superior
Tribunal de Justiça, solicitações
para revogação da prisão preventiva, inclusive, em uma delas, a defesa do empresário de
Catolé do Rocha teria informado que, caso houvesse a revogação, Ruan se entregaria,
alegando que estava sofrendo
ameaças.
A viúva de Kelton, Tatiana Marques, que sempre trata
Ruan Macário de “assassino”,

Homem é executado por
desconhecidos em Patos

Empresário é o responsável pelo acidente que matou o motoboy

disse em recente entrevista
que “é muito doloroso, revoltante vê aquele assassino solto”, afirmando que as duas filhas, de 10 e dois anos, sofrem
perguntando pelo pai.
Habeas corpus
O primeiro pedido para
revogação da prisão preventiva foi negado no dia 12 de novembro do ano passado pelo
juiz convocado Carlos Antônio
Sarmento, após analisar os antecedentes de Ruan Macário.
Em fevereiro deste ano, a
Câmara Criminal do TJ da
Paraíba negou outro pedido,

tendo como relator o desembargador Ricardo Vital de Almeida, que confirmou a continuidade da prisão preventiva
do empresário “para garantir a
ordem pública”. O magistrado
ainda o classificou como um
indivíduo periculoso.
No Superior Tribunal de
Justiça, o pedido foi negado
pelo ministro Jesuíno Rissato, ao afirmar que a decisão na
Paraíba estava fundamentada
na garantia da ordem pública,
uma vez que o suspeito continua foragido, sem se apresentar para prestar contas e esclarecer os fatos.

PM evita troca
de tiros entre
facções rivais
em Mandacaru
Guarnições do 1o BPM
conseguiram evitar um
confronto entre facções rivais, na madrugada de ontem, no bairro de Mandacaru, em João Pessoa.
O CIOP recebeu a informação sobre tiros na
comunidade Salinas Ribamar. No local, os policiais foram recebidos
a bala e revidaram, sendo que um dos integrantes da facção foi baleado.
Carlos Henrique da Silva, 23 anos, foi baleado e
socorrido para o Hospital
de Emergência e Trauma,
onde está sob custódia.
O tenente- coronel
Marques Júnior, comandante do 1o BPM, disse que
guarnições daquela unidade militar continuarão
naquela localidade para
realizar um trabalho de
saturação e garantir a segurança da população.
“Vamos reforçar o policiamento na área e realizar constantes blitzen, barreiras e abordagens”, disse
o Maques Júniorl que está
participando, pessoalmente das operações.

Preso suspeito por roubos
na região de Solânea
Policiais da 21a Delegacia Seccional em
Solânea prenderam na segunda-feira um
jovem suspeito de praticar uma sequência de
roubos no último fim de semana em Solânea.
Foram roubos em dois postos de combustível
na madrugada de sábado, assaltando também pessoas que saíam de uma igreja evangélica na noite do domingo. Além de valores
em dinheiro roubados dos postos, celulares
e uma bicicleta também foram tomadas pelo
jovem, identificado por André Mateus Souza
Cruz. Com registro dos crimes na delegacia,
a Polícia Civil efetuou diligências e prendeu
André ainda em flagrante. Na delegacia, ele
confessou os roubos, sendo recuperados aparelhos celulares e uma bicicleta. André Mateus
já responde a outros crimes e ficará preso à
disposição da Justiça.
Foto: Rede Social

Cardoso Filho

Mateus foi preso após a prática de vários assaltos
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pb rural sustentável

Energia solar para agricultura da PB
Produtores familiares poderão substituir a energia elétrica usada nas lavouras irrigadas, reduzindo os custos
Agricultores familiares paraibanos estão tendo oportunidade de substituir a energia
elétrica em suas lavouras irrigadas por energia solar, por
meio do Programa PB Rural
Sustentável/Projeto Cooperar.
O subprojeto Tecnologias Sociais, do qual faz parte a tipologia energia solar, está com Edital aberto até o dia 16 de maio.
É uma oportunidade de
substituição da energia elétrica, que tem custo significativo para o agricultor familiar que possui uma pequena
área com cultura irrigada. Os
interessados poderão enviar
suas demandas, de acordo
com o edital que se encontra
no portal e nas redes sociais
do Cooperar.
Poderão participar das
chamadas públicas associações comunitárias e cooperativas sediadas na zona rural.
O agricultor a ser beneficiado,
obrigatoriamente, tem que ser
associado.
Até o momento, foram
apresentadas 122 demandas
para o subprojeto Tecnologias
Sociais, que representam em
torno de 1.220 famílias. Dessas Tecnologias, 22 associa-

Foto: Reprodução

Associado

Para ser beneficiado,
o agricultor terá
que fazer parte de
uma associação ou
cooperativa

ções demandaram energia
solar. Após o encerramento
do prazo do edital das Tecnologias Sociais, serão realizadas visitas técnicas para conhecimento da realidade do
campo e das famílias.
Outro subprojeto do PB
Rural Sustentável, que é o de
Acesso à Água, utilizará energia solar para operação de três
sistemas de abastecimento de
água: Sistema de Abastecimento de Água Singelo (ADS),
Sistema de Abastecimento de
Água com Dessalinizador e
Sistema de Abastecimento de
Água Completo (ADC). Esse
último levará água tratada até
as residências.

n
Poderão
participar das
chamadas
públicas
associações
comunitárias
e cooperativas
sediadas na
zona rural

A substituição é uma oportunidade para o agricultor familiar que possui uma pequena área com cultura irrigada

No caso do Sistema de
Abastecimento de Água com
Dessalinizador as placas solares serão utilizadas para gerar energia que irá dessalinizar a água das fontes e elevar

até as caixas d’águas que farão
o tratamento. A energia solar
foi escolhida tendo em vista o
custo reduzido para as famílias, no que se refere ao bombeamento e ao tratamento da

água, quando for o caso.
Manter o homem no campo, evitar o êxodo rural e propiciar melhor qualidade de
vida às famílias é a meta do
Governo do Estado, que con-

para obter cnh

Hidrômetros

Detran-PB altera e facilita forma de pagamento
A Direção do Departamento Estadual de Trânsito
da Paraíba (Detran-PB) divulgou portaria que regulamenta os valores e modifica a
forma de pagamento dos exames de aptidão física e mental, exame médico especial e
de perícia psicológica, para
obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Com isso, os pagamentos das
taxas foram desmembrados, a
fim de facilitar, agilizar e melhorar a qualidade do atendimento.
A Portaria Nº 164/2022,
publicada no Diário Oficial
do Estado desta terça-feira
(10), estabelece que o pagamento para a realização do
exame de Aptidão Física e
Mental (exame médico), da
Perícia Psicológica e da Junta
Médica Especial obedecerá
a percentual correspondente ao valor constante da tabela de taxas de serviços do
Detran-PB. Esse valor, que
será cobrado pelas clínicas

credenciadas, não poderá divergir, sob pena de denúncia pelo órgão executivo de
trânsito.
Assim, a partir de agora,
o usuário pagará pela CNH,
junto ao Detran, o valor relativo a 2.41 UFRPB, que corresponde atualmente a R$ 147,35.
Além disso, pagará às clínicas
credenciadas, por cada Exame
de Aptidão Física e Mental, o
valor relativo a 1.12 UFRPB,
que corresponde a R$ 68,48;
por cada exame de Perícia Psicológica, o mesmo valor relativo a 1.12 UFRPB, que corresponde a R$ 68,48; por cada
Exame de Reavaliação (reteste) de Aptidão Física e Mental,
o valor relativo a 1.05 UFRPB,
que corresponde a R$ 64,20, e
por cada Exame de Avaliação
Médica Especial, o relativo a
2.0 UFRPB, que corresponde
ao valor atual de R$ 122,28.
Agendamento
Para o atendimento junto
às clínicas, a Direção esclare-

Foto: Marcos Russo

gibritosilva@hotmail.com

Os pagamentos das taxas foram desmembrados a fim de agilizar a qualidade do atendimento

ce que, por determinação do
Tribunal de Contas do Estado,
o sistema faz o agendamento de forma eletrônica e aleatória (randômico), por meio
do site www.detran.pb.gov.
br. Cabem às clínicas a emissão de nota fiscal relativa ao

valor pago pelo candidato ou
condutor, independentemente do resultado do exame ou
de solicitação do documento.
Ainda de acordo com a
portaria, “é obrigação da clínica credenciada informar os
valores dos exames através de

fixação de cartaz em local de
fácil visualização pelo candidato. O Detran-PB manterá o
usuário informado do valor
a ser cobrado pelas clínicas
credenciadas, através do site
do Detran-PB e no boleto de
abertura do RENACH”.

Live debate impacto no meio ambiente nordestino
Assessoria SEC&T

O impacto das alterações
no clima no meio ambiente e de como isso também
impacta a vida humana é o
tema da quarta live da série
sobre mudanças climáticas
promovida pelo Governo do
Estado, através da Secretaria
Executiva de Ciência e Tecnologia da Paraíba. O evento, do
ciclo A ConsCIÊNCIA pelo
Conhecimento, será transmitido hoje, às 18h, pelo canal no YouTube da Secretaria
de Estado da Educação e da
Ciência e Tecnologia (https://
www.youtube.com/watch?v=JvfXPO192hA). O convidado desta edição é Jean Pierre
Henry Balbaud Ometto, pes-

quisador sênior do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
Ometto também é professor colaborador do Programa
de Pós-Graduação do Núcleo
e Estudos de Programas Ambientais (Nepam) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), participante
do Painel Intergovernamental sobre mudanças Climáticas (IPCC) e representante
brasileiro do Conselho Executivo da Inter-American Institute for Global Change Research (IAI).
O pesquisador vai tratar
do assunto de forma geral e
também sobre as particularidades que atingem no tema
a região Nordeste. “Vou abordar esse elemento de mudanças climáticas como um as-

Cagepa registra
furto de 277
equipamentos
Giovannia Brito

mudanças climáticas

Renato Félix

ta com os recursos do PB Rural Sustentável da ordem de
R$ 400 milhões a serem aplicados em 222 municípios da
Paraíba, beneficiando 44 mil
famílias.

Foto: Divulgação

Jean Pierre Henry Ometto é
pesquisador sênior do Inpe

pecto novo de entendimento
da relação do uso de recursos naturais”, adianta. “E digo
novo porque é algo recente na
história da humanidade. Um
aumento na pressão de eventos climáticos extremos muito sério nas últimas décadas.

E vou tentar trazer alguns elementos associados à região
Nordeste, que é de uma diversidade cultural espetacular,
de uma diversidade biológica muito importante, de como
os padrões climáticos vêm se
alterando nos últimos anos e
de como isso pode impactar o
sistema como um todo”.
O cientista também vai
apresentar o AdaptaBrasil
(https://adaptabrasil.mcti.
gov.br), uma plataforma que
pretende traçar um amplo
panorama desses impactos
por todo o país. “É um esforço que vem sendo empreitado pelo Inpe. A gente trabalha em conjunto com a Rede
Nacional de Ensino e Pesquisa, que faz toda a parte de tecnologia da plataforma, e com
o apoio central do Ministério

da Ciência, Tecnologia e Inovação – não só financeiro, mas
de motivação para que a plataforma aconteça”, conta.
A plataforma mapeia município a município do país
apontando o risco de impacto de eventos climáticos extremos. “Sejam eles de seca
extrema, de chuva extrema,
de período de persistência de
secaou de chuva”, explica ele.
A partir daí, é possível definir a vulnerabilidade de um
sistema natural ou social e a
exposição a esse risco climático. “E a gente trabalha com
setores estratégicos, como o
seguranças alimentar, energética e hídrica; estamos implementando saúde e portos.
São os riscos de impacto a setores estratégicos e também à
infraestrutura do país”.

Os furtos de hidrômetros têm aumentado em
todo o estado e causado
preocupação a Companhia de Água e Esgotos da
Paraíba (Cagepa). Nos primeiros quatro meses desse ano foram furtados 277
equipamentos. No último
sábado, somente em Campina Grande os criminosos
arrancaram quatro hidrômetros de uma mesma rua
no bairro Novo Cruzeiro.
Os crimes já foram denunciados à Polícia Civil
que instaurou inquérito
para investigar os casos.
No ano passado, a polícia
prendeu um homem na cidade de Solânea, Brejo do
Estado, com vários equipamentos. Ele foi indiciado por receptação.
O maior número dos
furtos foi registrado na regional do Litoral, que compreende a área metropolitana de João Pessoa, com
206 hidrômetros levados
pelos bandidos. Já na regional Borborema, com sede
em Campina Grande, foram 42 equipamentos.
“Somente nos últimos
15 dias nós recebemos a denúncia de 15 hidrômetros
furtados. Isso não só causa prejuízo para a Cagepa
que perde o equipamento e
o desperdício de água, mas
para o consumidor que fica
sem água por várias horas, já que esses criminosos
agem mais durante a madrugada e a reposição só é
feita a partir das 7h00”, disse o gerente da Borborema,
Lucílio Vieira.
De acordo com a Companhia, só de custo direto
para reposição desses equipamentos furtados foram
gastos cerca de R$ 55 mil
nos primeiros quatro meses de 2022.
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Não Ficção

Obra investiga feminicídio na PB
Com previsão para este ano, Bruno Ribeiro conta sobre a produção do livro a respeito da “barbárie de Queimadas”

n
Ainda sem título,
livro-reportagem
aborda, com
uma pesquisa
de três anos, um
estupro coletivo
de cinco mulheres
ocorrido em
fevereiro de 2012,
no município
de Queimadas,
no Agreste da
Paraíba, das quais
duas morreram

“

Foto: Marcinha Lima/Divulgação

“F

oi um crime muito absurdo,
aterrorizante, pesado e bizarro. Fiquei com isso na cabeça,
pensando em como isso pode
acontecer”, confessou o escritor, tradutor e
roteirista mineiro – radicado na cidade de
Campina Grande – Bruno Ribeiro, referindo-se ao estupro coletivo de cinco mulheres
ocorrido em 2012, no município de Queimadas, no Agreste da Paraíba, das quais duas
morreram. O evento o inspirou a produzir
um livro-reportagem que, em setembro de
2020, lhe tornou vendedor da primeira edição do Prêmio Todavia de Não Ficção, realizado pela editora paulista de mesmo nome.
“Esse fato ficou na minha história e espero que o livro seja útil para as vítimas e que
possa trazer mais dignidade para as vítimas
e até justiça”, comentou o autor, que concluiu
o trabalho de pesquisa da obra, já enviou o
texto final e informou que a expectativa é de
que seja lançada até o final deste ano.
Ribeiro iniciou o trabalho de pesquisa no
dia 17 de janeiro de 2019. Conhecido como
“a barbárie de Queimadas”, o crime aconteceu quando, com o intuito de “presentear”
o amigo na data em que comemorava o aniversário, 10 homens praticaram o estupro
coletivo contra cinco mulheres, na madrugada de 12 de fevereiro de 2012. “Quando
foi divulgado o resultado, a própria Editora Todavia sugeriu que eu poderia esticar
mais o livro, mergulhando mais no enredo. Então, já concluí essa pesquisa no mês
passado e enviei a obra, que ainda não tem
título, para a editora. O livro vai entrar em
processo de edição e talvez a Todavia possa querer mais ajustes no texto e, por isso,
não sei ainda quando será lançada, mas espero que isso ocorra no segundo semestre
deste ano”, justificou o autor.
Em 2019, o autor entrevistou os moradores de Queimadas, testemunhas e pesquisou sobre o processo e os documentos do
caso. “Então, veio a pandemia da Covid-19
e continuei esse trabalho através do WhatsApp. Depois, quando passou a haver flexibilização das medidas em relação à doença,
fiz mais visitas a Queimadas para dar continuidade à pesquisa. O foco maior do livro
é o estupro coletivo, mas também falo sobre outros crimes de feminicídio, mas ainda não posso falar. Será meu primeiro livro de não ficção e que enfoca um crime
que marcou a cidade e trouxe consequências”, afirmou Bruno Ribeiro.
Além do prêmio da Todavia, no mesmo
ano, Bruno Ribeiro também foi um dos vencedores, com o livro Porco de Raça, da primeira edição do Prêmio Machado DarkSide de
Literatura, Quadrinhos e Outras Narrativas,
realizado pela Darkside Books em homenagem ao escritor Machado de Assis. A obra foi
lançada no final do ano passado e a repercussão tem sido positiva para o autor, com
muitas críticas positivas. “É o meu primeiro
romance que conseguiu furar minha bolha
de leitores, pois está chegando a leitores que
nunca imaginava ter, a exemplo do público
que gosta de terror”, confessou ele.
Nas suas palavras, Porco de Raça trata
de questões raciais em um registro violen-

A não ficção
requer mais
responsabilidade,
pois lida com
fatos e pessoas
e exige mais
cuidados e é
artesanal. A não
ficção pede muito
das técnicas da
ficção, porque
o texto não
ficcional tem
uma estrutura,
organização
Bruno Ribeiro

to, aterrorizante e surreal. “É a história de
um professor negro que, após alguns problemas na vida, termina caindo em um
ringue clandestino na cidade de Buenos
Aires. Neste local, ele terá que usar uma
máscara de porco e lutar com outros outsiders, como ele, para sobreviver”, resumiu
Bruno Ribeiro.
O escritor confessou que é difícil transitar entre os gêneros documental e o ficcional. “A não ficção requer mais responsabilidade, pois lida com fatos e pessoas e exige
mais cuidados e é artesanal. A não ficção
pede muito das técnicas da ficção, porque
o texto não ficcional tem uma estrutura, organização, e o de ficção permite ter mais liberdade”, analisou o autor.
Curso de Escrita Criativa
Já estão abertas as inscrições para curso
sobre o tema ‘Escrita Criativa: o processo e
o resultado na literatura’, que Bruno Ribeiro realizará no formato digital nos dias 23,
24, 30 e 31 deste mês e 1° de junho. A taxa
custa R$ 230, o número de vagas é de até 20
alunos e os interessados podem se inscrever até a primeira data do evento, por meio
do site do Sympla (www.sympla.com.br)
ou pelo e-mail escritacriativacombruno@
gmail.com, ou ainda pelo Instagram do autor (@brunoribeiros66).
“Eu optei pelo curso on-line, que será
transmitido pelo Google Meet, para ampliar
o alcance para outros estados, pois essa ferramenta permite democratizar um pouco
esse conhecimento, mas tenho muita vontade de fazer esse curso presencial em Campina Grande e em João Pessoa até o final deste
ano”, disse ele, que tem mestrado em Escrita
Criativa na Universidad de Tres de Febrero
(Untref), em Buenos Aires, Argentina.
O escritor apontou que o curso terá 10 horas de duração, com teoria e prática, além de
certificado. “É direcionado para qualquer
pessoa que deseja escrever, seja profissionalmente ou não, e inclusive para escritores
iniciantes ou já veteranos, bem como para
quem queira editar ou melhorar
sua redação e criatividade. Neste curso não queremos simplesmente formar escritores, pois em
tão poucos dias seria impossível.
Em anos seria também. O nosso
interesse é focar a ideia do resultado na literatura, construindo
um texto até o final, fortalecer os
alunos, entregar-lhes ferramentas, leituras e imaginários novos
para que possam somá-los a suas
experiências e profissões”, antecipou Bruno Ribeiro.
Ele disse que fará o intercâmbio dos textos que forem produzidos entre os participantes e
que cada um poderá escolher em
qual gênero vai escrever.

Neste mês, escritor mineiro radicado em Campina
Grande promoverá um curso virtual de Escrita
Criativa direcionado para qualquer pessoa que
deseja escrever, seja profissionalmente ou não
Foto: Marcinha Lima/Divulgação

guilhermecabral@epc.pb.gov.brt

Imagem: Darkside/Divulgação

Guilherme Cabral

Ribeiro com o Prêmio Machado (acima) por
‘Porco da Raça’ (ao lado): romance conseguiu
“furar” a sua bolha de leitores, aproximando
sua escrita ao público que gosta de terror
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Itaú Cultural exibe filme de
terror paraibano no dia 13
‘A Noite Amarela’, de Ramon Porto Morta, terá exibição gratuita pela internet
Próxima sexta-feira será o
dia 13. Por isso, a plataforma
de streaming do cinema e audiovisual brasileiro Itaú Cultural Play, agrega duas mostras dedicadas ao gênero de
terror. São 12 filmes divididos entre as duas, que trazem
sucessos de bilheteria e produções recém-lançadas. Gratuita, a plataforma é acessível

para dispositivos móveis IOS
e Android, e pode ser acessada pelo site oficial (itauculturalplay.com.br).
Um dos filmes é o longametragem paraibano A Noite
Amarela (2019, 100min., classificação indicativa: 12 anos),
de Ramon Porto Mota. Na trama, para celebrar o fim do ensino médio, um grupo de ado-

Janelas da História

lescentes viaja para uma casa
de praia numa pequena ilha
do Nordeste. O clima de festa
vai aos poucos se desfazendo
para dar lugar a uma estranha
sensação de que algo sobrenatural e ameaçador paira no ar.
Uma das mostras, ‘Terror
na Tela’, traz títulos das últimas edições do Festival Internacional de Curtas de SP.

Através do QR Code acima, acesse o
site do Itaú Cultural Play

Fundação Casa de José Américo

Foto: FCJA/Divulgação

Letras centenárias

Fernando Moura
Esteve chancelado, desde
a mais longínqua memória:
José Américo de Almeida seria escritor, dos melhores de
sua geração. Nascera com tinta nas veias.
Grudado na alma brejeira e na argúcia dos sentidos,
o “homem de letras” das premonições infantis foi sendo
esculpido lentamente, lasca a
lasca, entre o grafite estudantil e a pena do jurista. Nem
bem sai da adolescência, ensaiaria os primeiros escritos,
em prosa poética, vitrinados em jornais e revistas, entre Areia, João Pessoa e Recife. Dizendo a que veio, vai
amadurando a verdura dos
esboços.
O primeiro trabalho literário “formal”, porém, nasceria na solidez intelectual dos
35 anos, quando descola da
pompa do cargo de procurador do Estado e surpreende
a província com a novela satírica Reflexões de Uma Cabra,
engrossando o zumbido antropofágico dos modernistas sudestinos, apenas quatro
meses após o reboliço identitário da Semana de Arte Moderna. Era junho de 1922.
A Paraíba e Seus Problemas,
de 1923, e A Bagaceira, de 1928,
marcos na história cultural
e social do Brasil, referendariam e amplificariam a dimensão universal do versejador de aldeia. A “novelinha”
inicial ficaria adormecida por
muito tempo, espremida num
cantinho da memória, aconchegada pelo manto felpudo
de uma obra perene e monumental.
Textura “macabra” para
uma tela viva, exaustivamente debochada pelos integralistas, tentando atingir o político
José Américo desqualificando
o escritor. Até um arremedo
de livro lançariam na campanha contra o expoente nordestino, na ânsia de conter a força das ideias daquele homem
com alma de bicho: Reflexões
de Um Bode, do “camisa verde”
Gustavo Barroso – o primeiro
fakebook da história. Infundado (“bolchevizante e anticristão”), delirante (“imoralíssimo”) e afrontoso (“...um bode
preto”). Panfleto eleitoral em
1937, descartável, mas de rastro peçonhento.
Menos por isso e mais por
uma displicência generalizada, o marco literário do paraibano seria largado no fundo
da estante, longe de olhares
mais atentos. Bobeira. Passaria batido o feito pragmático
do livro, cravando em chumbo o papel teórico do modernismo. Tiro de partida, numa
corrida de míopes.
Esse sombreamento só
seria levemente esmaecido
quando Nelson Lustoza Cabral, o primeiro editor de A

José Américo de Almeida (1887-1980), o “homem das letras”, autor de obras como ‘A Bagaceira’

Bagaceira, cobrasse mais fundo uma reação ao desleixo
com “Reflexões...” e apontasse, em 1971, a necessidade da
obra ser analisada sob o aspecto da “renovação da literatura de ficção”, ressaltando
a faceta vanguardista do “primeiro grito” de rebeldia no
país contra um “romantismo
chorão”. E iria mais além na
exaltação a esse fio de “transição cultural”:
“(...) Grito de estarrecer e
escandalizar pela vibração
do golpe, de uma virulência
e afoiteza inusitadas. Trata-se
de trabalho que se destaca por
sua originalidade e se impõe
pelo ‘humor’ de sua novelística, como processo de demolição ou de transição cultural”.
Antes, em 1967, em conferência na Universidade Federal da Paraíba, o professor
José Ferreira Ramos, analisando o humor “circunstancial, de crise, revolucionário,
reformista” contido em Reflexões..., dispara, sem amarras:
“Há um anacronismo que
precisa ser urgentemente corrigido na história do Brasil.
José Américo não é apenas o
precursor do romance regional nordestino, é também pioneiro do próprio modernismo
literário e artístico brasileiro”.
Visões bairristas, recheadas de paraibanidade? Libelos
de justiça poética? Vislumbres
de um tesouro naufragado?
Para atiçar o debate, a Fundação Casa de José Américo,
herdeira do acervo e legado
americista, convocou especialistas no assunto e prepara
alguns ensaios críticos sobre
o tema, incluindo a própria
reedição de Reflexões de Uma
Cabra, permitindo que as atuais gerações tenham acesso e
avaliem por si próprias a relevância da obra centenária,
que “(...) não é romance, nem
novela, nem conto e é tudo, ao
mesmo passo, sem ser nada”,
segundo debocha o próprio

autor, em prefácio metalinguístico, como se insinuasse, em paraibês caviloso, um
enigma a ser decifrado no
tempo nuclear e no compasso
quântico da literatura.
“Devorem-me, quando
puderem!”, parece dizer, sorrindo por dentro, sem chorar
pelos dedos.
Em meio às comemorações em torno dos 100 anos
do modernismo, incluindo
revisões, revelações e projeções, reflexões como às da “cabra” (ou do “cabra”) não poderiam passar em acomodado e
inócuo silêncio. Não, de novo.
***
“No Brasil, em vez dos
guerreiros, foram os poetas
que pelejaram pelo ideal da
abolição”.
Como assim?
Separada do contexto em
que foi cunhada, a frase acima, proferida por José Américo em palestra realizada no
Liceu Paraibano, em 13 de
maio de 1921, parece instigante o bastante para ativar
a curiosidade dos que se debruçam sobre o tema escravização (“...uma morte em
vida”), buscando conhecer o
teor completo do documento.
O que acompanharia tal afirmação? Em que se sustenta?
Por quem se debruça?
Poetas da Abolição, a conferência que viraria uma plaquete de 24 páginas, também
entrou na linha de produção
da FCJA, em parceria com a
UEPB, através da Biblioteca
Átila Almeida de Obras Raras, e, em breve, estará acessível para pesquisa e deleite.
“Desaparecido” até bem
pouco tempo, o livreto centenário, resgatado pela sanha
investigativa do historiador
Luiz Mário Burity, reassume materialmente o papel
de “abre alas” da bibliografia
do romancista, ampliando as

possibilidades de análise crítica de um escritor transcendental e sempre surpreendente.
No documento original,
por exemplo, é possível identificar alguns vícios antigos,
que continuam sangrando a
República após um século de
tentativas e ataques:
“(...) O que deprime e desmoraliza o regime são os seus
monstruosos desvios: a política vesga; os governos aladroados; a orgia das injustiças; a
preterição dos valores; o favoritismo exclusivista; a mão de
ferro dos mandões”.
A similaridade com os
dias atuais chega a constranger. E amedrontar.
***
O escritor Virginius da
Gama e Melo, o “Menestrel”,
completaria 100 anos no próximo 19 de outubro. A incansável escritora Neide Medeiros tem andado vasculhando
os acervos da FCJA, em busca de nuances do lendário crítico. Será um dos ensaios a
abrilhantar a data.
Virginius, depois de rusgas e reconciliações com o
“Solitário de Tambaú”, fora
escalado por José Américo
para apresentar seu único livro de poesia, Quarto Minguante, lançado no comecinho
de agosto de 1975. Não deu
tempo. Sua morte, em 1º de
agosto, além de afetar a aura
telúrica da cidade, também
enterraria o que talvez fosse
o melhor adorno sobre a tardia poética americista. Ficou
o vácuo, paira a dúvida. Existiria um discurso elaborado
ou a fala seria de improviso?
Se tal texto existir, a história revelará. A busca continua.
***
“Fa lo porque posso”
(JAA).

Livro analisa o que
aconteceu com Pagu
Maria Fernanda Rodrigues
Agência Estado

Se Pagu no Metrô (Editora Nós, 144 páginas) fosse um
livro de não ficção, esse texto começaria por seu final –
pela descoberta que Adriana Armony fez sobre a última passagem de Patrícia Galvão (1910-1962), com câncer, pela França, nos anos 1960, enquanto pesquisava
uma outra temporada dela em Paris, três décadas antes. Mas o livro é um romance, e contar isso pode estragar a experiência de leitura.
Uma nota: Pagu no Metrô pode ser uma obra de ficção,
mas tudo ali relacionado à pesquisa é verdade. O alerta é da autora, que tirou uma licença no colégio Pedro II,
no Rio, onde é professora, para fazer seu pós-doutorado
que envolvia tentar refazer os passos de Pagu e descobrir
o que aconteceu com a autora de Parque Industrial entre
1934 e 1935, quando ela deixa o então marido Oswald de
Andrade e o filho pequeno, Rudá, para se engajar na luta
contra o fascismo na Europa. Em 2019, Adriana embarcou para a França e mergulhou nesta investigação, porque uma leitura feita anos antes, que acabava antes do
fim, a tinha deixado com a pulga atrás da orelha.
Essa curiosidade começou quando leu Paixão Pagu
(Agir) – ou Autobiografia Precoce, na edição de 2021 da
Companhia das Letras. Escrito em 1940 como uma “carta-confissão” ao seu segundo marido, Geraldo Ferraz, o
texto acaba com o relato sobre sua passagem pela União
Soviética. Mas depois houve Paris, e o que aconteceu lá
foi muito pouco retratado em obras sobre Pagu.
“O que me fascinou nesse texto foram as várias camadas e a complexidade da Pagu. E o que me chamou a atenção é que a carta se interrompe quando ela chega a Paris.
E que ela não tem um fecho. Termina ali, com ‘Stalin, o
nosso guia. O nosso chefe’. Ora, como uma carta não tem
uma despedida? Como ela estava escrevendo da prisão,
pode ter interrompido ali. Mas esse final parece irônico
porque ela já estava meio desiludida com o comunismo.
Fiquei pensando: ‘O que será que aconteceu com ela em
Paris que não é mencionado? Que silêncio é esse? O que
esse silêncio quer dizer?’ A imaginação de romancista
voa”, conta a escritora, que, em Paris, empreendeu uma
grande pesquisa pelos labirínticos arquivos de polícia e
de hospitais e em bibliotecas para tentar preencher algumas lacunas biográficas. E preenche.
O livro que lemos, escrito quase em tempo real, narra a saga dessa personagem, Adriana, escritora, em sua
busca por respostas, suas descobertas e suas próprias
aventuras. Adriana, que faz, antes, uma bela apresentação de Pagu e do contexto histórico, começou a pesquisa pelos arquivos da polícia, porque sabia que ela
tinha participado de manifestações, e ouviu logo que
boa parte do material tinha sido queimada na Segunda Guerra Mundial. Procurou por Patrícia Galvão,
Pagu, Léonie Boucher, nome que ela usou lá, em seus
20 e poucos anos.
Deu sorte na segunda vez – e depois de novo. De inédito, e que tudo bem revelar aqui, está um dossiê com detalhes de sua prisão, a ordem para que deixasse o país,
os endereços em que ela viveu e a informação de seu desaparecimento da vista das autoridades.
E mais. Na pasta de Pagu, Adriana encontrou um
envelopinho lacrado. “Olhei de um lado, olhei do outro.
Pensei: não vou perguntar se posso abrir. Se dissessem
que não, eu nunca saberia o que tinha lá. Abri e encontrei uma foto da Pagu, que ninguém conhece, tirada lá
quando ela foi pega.” É a foto dupla que está nesta página, e que ilustra a edição da Nós (imagem abaixo) – apesar, segundo a autora, da tentativa da família de impedir sua reprodução. Ao longo de sua vida na militância,
Pagu foi presa mais de 20 vezes.
Já se sabia que Pagu havia sido internada no final
de 1934 na França, mas acreditava-se que era por causa de ferimentos sofridos em alguma manifestação. A
pesquisadora não encontrou esta internação, mas descobriu outra – ou, quem sabe, seu real motivo: uma
metrorragia (hemorragia no útero). “Fiquei pensando, será que foi um aborto? Será que foi uma agressão
e ela teve um aborto?”
Com esas e outras descobertas e pistas, Adriana foi
visitar os lugares mencionados e, passando pelas ruas
em que Pagu andava, imaginado a história vivida por
ela 85 anos antes, se deixou levar pelo sonho e delírio enquanto mergulhava mais fundo nessas histórias.
Era tempo de protestos na França, e os coletes amarelos desafiavam a polícia e tomavam as ruas de Paris.
Na tradicional Lavagem da Madeleine daquele ano, nasceu a ala Mulheres da Resistência – e Bolsonaro foi alvo
dos protestos. “Comecei a imaginar Pagu ali. Achei que
tinha muito a ver a luta
contra o fascismo lá e a
Imagem: Nós/Divulgação
luta contra o fascismo
da Pagu.”
E como Adriana sai
desse livro? “Mais múltipla. Encontrei muitas mulheres dentro da
Pagu e se desdobrando
de dentro de mim. Muitas identidades em uma
mulher que viveu tanto
tempo atrás cujas histórias, reflexões e sentimentos continuem em
mim e em tantas outras
mulheres.”
Excepcionalmente hoje não teremos a coluna de
Vitória Lima, que volta na próxima semana
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‘De repente na rede’

Paraibano de Paulista,
poeta é tema do projeto
Edição virtual vai apresentar vida e obra do cantador Geraldo Alves
Foto: Funesc/Divulgação

Da Redação

A Fundação Espaço Cultural da
Paraíba (Funesc) exibe a vida e obra
do poeta paraibano Geraldo Alves
em mais uma edição do ‘De Repente
na Rede’. O projeto é exibido semanalmente, sempre às 19h, pelo canal
oficial da entidade no YouTube (www.
youtube.com/TVfunesc). A apresentação é de Iponax Vila Nova.
Geraldo Alves nasceu no sítio Sanharão, em Paulista (PB), em 24 de setembro de 1947. Apesar de ter levado
a vida no campo, sem muitas oportunidades de estudo, nutriu amor
pelos livros a que teve acesso e, com
isso, conseguiu um razoável conhecimento literário.
Espelhando-se no seu pai, Raimundo Alves de Farias, também um
repentista, Geraldo Alves se tornou
poeta, repentista e cantador, dedicando-se à viola e participando de inú-

Alves prepara seu terceiro livro

meras cantorias com profissionais de
sua geração.
O artista popular participou de
programas de rádio, congressos e festivais, vencendo muitos deles. Como
autor, publicou os livros Entranhas
da Terra e Caminhos calcinados. Vive
no município de Paulista até os dias
atuais, escrevendo trovas e esboçando o lançamento de mais um livro.

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

EM cartaz
Foto: Divulgação

ESTREIA
Doutor Estranho no Multiverso
da Loucura (Doctor Strange in the Multiverse of Madness. EUA. Dir: Sam Raimi. Aventura.
14 anos). Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) vai para uma jornada rumo ao desconhecido. Além de receber ajuda de novos aliados místicos e outros já conhecidos do público
(como a Wanda/Feiticeira Escarlate, interpretada pela Elizabeth Olsen), o mago da Marvel atravessa as realidades alternativas incompreensíveis 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 MANAÍRA 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.); CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (3D, leg.): 12h45 (sáb. e
dom.) - 15h30 - 18h15 - 21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 21h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (3D, dub.): 15h45 - 16h30 - 19h15 - 22h;
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 15h30 (exceto 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 TAMBIÁ 2 (dub.): 17h30 - 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 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 PARTAGE 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 aguardado, mas os sonhos da turma vão por água
abaixo quando descobrem que os pais mudaram 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 Secrets Of Dumbledore. Reino Unido, EUA. Dir:
David Yates. Fantasia. 12 anos). O professor
Alvo Dumbledore (Jude Law) sabe que o poderoso mago das trevas Gellert Grindelwald
(Mads Mikkelsen) está se movimentando para
assumir o controle do mundo mágico. Incapaz

Serviço

Seu Jorge na ficção distópica ‘Medida Provisória’, com sessões nas salas de João Pessoa
de detê-lo sozinho, ele pede ao magizoologista
Newt Scamander (Eddie Redmayne) para liderar uma equipe de bruxos e um corajoso padeiro trouxa em uma missão perigosa. CENTERPLEX MAG 2 (leg.): 20h30; CINÉPOLIS MANAÍRA
1 (dub.): 13h30 (exceto sáb. e dom.) - 16h20 19h20; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 14h;
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 21h50 (exceto 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). Loretta Sage (Sandra Bullock) escreve sobre lugares
exóticos em seus romances populares de aventura, 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 excêntrico (Daniel Radcliffe), para que o guie ao
tesouro da cidade perdida descrita em seu livro
recente. Para provar que é possível ser um herói
na vida real, não somente nas páginas de seus
livros, Alan parte para resgatá-la. CINÉPOLIS
MANAÍRA 1 (leg.): 22h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 20h45; CINE SERCLA PARTAGE 5
(dub.): 20h45.
Detetives do Prédio Azul 3 (Brasil. Dir:
Mauro Lima. Comédia. Livre). Pippo (Pedro Henriques Motta), Bento (Anderson Lima) e Sol (Letícia Braga) se vêem em apuros quando Severino
(Ronaldo Reis) encontra um objeto em meio aos
escombros de um avião. O que parecia uma inofensiva relíquia era, na verdade, uma das faces
do Medalhão de Uzur, responsável por controlar
toda a magia existente no mundo. CINÉPOLIS
MANAÍRA 1: 13h30 (sáb. e dom.); CINÉPOLIS
MANGABEIRA 3: 13h (exceto seg. e ter.).
Downton Abbey 2: Uma Nova Era (Downton Abbey: A New Era. Reino Unido. Dir: Si-

mon Curtis. Drama. 12 anos). Um dia, a Condessa 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 terreno para a Viúva e sem saber onde exatamente o local fica, a família Crawley decide ir para o
sul da França e desvendar o mistério. CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 19h.
Jujutsu Kaisen 0 (Japão. Dir: Sunghoo
Park. Animação. 14 anos). O jovem Yuta Okkotsu ganha o controle de um espírito extremamente
poderoso, então um grupo de feiticeiros o matriculam na Tokyo Prefectural Jujutsu High School,
para ajudá-lo a controlar esse poder e também
para ficar de olho nele. CINÉPOLIS MANAÍRA
8 (leg.): 20h10 - 22h20; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 19h30 (exceto seg.); CINE SERCLA
TAMBIÁ 2 (dub.): 15h30; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 15h30.
Medida Provisória (Brasil. Dir: Lázaro
Ramos. Drama. 14 anos). Em um futuro próximo
distópico no Brasil, um governo autoritário ordena 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. Livre). 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 MANGABEIRA 2 (dub.): 14h (exceto seg.) - 16h45 (exceto seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 15h40;
CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 15h40.

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]
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Crônica
Em destaque

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com

Bolacha e biscoito

A

lguém sabe a diferença entre uma coisa e
outra? Entre bolacha e biscoito? Não? Pois
bem, a bolacha e o biscoito vão aparecer no
fim deste causo sem que desfaçamos esta dúvida.
Mas primeiro tenho que apresentar ao dileto leitor e
à querida leitora Zezinho Gafanhoto.
José A.L.S. era o que poderíamos chamar de
comilão de mão cheia; ou melhor, de boca cheia.
Tinha, acreditem, um apetite voraz como pouco
já se viu nesse mundão de Deus; o que justifica
plenamente a alcunha. É o que precisam saber
dessa criatura. Então agora, feita essa resumida
apresentação do protagonista, vamos ao causo.
Dona Maricotinha era comadre de Zé e num
daqueles feriados que acontecem na quinta-feira
e espremem o calendário proporcionando um fim
de semana prolongado, ela que era pessoa das
mais animadas, marcou um pagode para o seu
quintal à sombra de seu abacateiro. Nosso Zé
estava devidamente convidado, já que ninguém
sabia como ele, dar uns tapas no pandeiro. Vieram
também Tiaguinho no violão sete cordas, Tião
Rapadura no cavaco, Dito Cabeça no violão, Arlindo
no tamborim e Matilde Perna Grossa no reco-reco.
Estava completa a turma de pagodeiros da melhor
qualidade e sempre sobre o comando da nora de
Maricotinha, no caso, ela, a Matilde do reco-reco.
Essa turma e mais alguns agregados.
Nossa anfitriã pegou no batente desde cedo,
abastecendo o fogão à lenha que ficava debaixo
de um puxadinho construído para proteger suas
aventuras culinárias. O rega-bofe estava marcado
para as três da tarde, mas às 10h o pagode já
estava a todo vapor.
Roda de samba sem uma cerveja gelada, sem
uma cachacinha para espantar os capetas e sem
tira-gosto não é pagode que se preze. Assim,
quando a cantoria começou a esquentar já saiu
um prato de torresmo, depois o sarapatel, não
demorou o queijo de coalho temperado no azeite
com orégano, porção de fritas para ninguém botar
defeito e por aí foi: Dona Maricotinha abastecendo
o apetite daquela turma boa de samba e melhor
ainda no quesito apetite. Nosso Zezinho Gafanhoto
não se fez de rogado e mais do que todos ali,
quando dava uma folga para o pandeiro estava
mastigando e sempre generoso nas porções. Era
um limpa trilhos, nada enjeitava aquele estômago
sancho. As garrafas também foram esvaziando e
nosso amigo já havia entornado umas quatro da
“loira” quando Dona Maricotinha anunciou que a
buchada estava pronta.
Bem, agora imaginem, depois de tudo isso uma
buchada de bode. Acompanhando, arroz no alho,
feijão preto temperado com louro e carne de charque
e um mocotó que saíra da panela de pressão para
dar um reforço ao cardápio. Imaginem...
Juntaram as mesas e o povão não deu tempo.
Todo mundo fazendo seu prato, e os garfos logo
entraram no exercício de suas funções. Conversa
animada entre uma garfada e outra e ainda
sobrava um tempinho para uma bicada nos copos
de cerveja e nos da “marvada”.
Zezinho Gafanhoto foi um dos primeiros a encher
sua gamela. Quando todo mundo se servia de
uma trouxinha de buchada, nosso amigo colocou
no prato logo cinco para não ter trabalho depois,
três conchas de feijão, quatro de arroz e completou
aquela montanha com dois nacos de mocotó e em
seguida enfiou o beiço naquela gororoba.
Todo mundo ali comentando o apetite de Zezinho:
“Deixa um pouco pra gente”. “Como é que isso
cabe dentro de você, Zezinho?”. “ Só quero saber
como é que isso tudo vai sair”. E por aí seguiam
os comentários enquanto nosso comilão, sem se
importar com o que diziam, ia mandando ver.
Mas de repente começou a suar frio, pediu
licença e saiu ligeiro para os sanitários. Não chegou
lá, caiu no corredor que ligava a cozinha da casa
ao banheiro. Ficou sentado, sôfrego, como estivesse
esperando a morte. Quem o viu naquele estado foi
Matilde Perna Grossa que deu o alarme.
– Gafanhoto tá passando mal. Tá lá no corredor.
Não consegue nem falar.
Foi um corre-corre danado, gente abanado o
pobre, Arlindo já ligou para o SUS pedindo uma
ambulância. Dona Maricotinha já preparou um chá
de carqueja com boldo e foi servir para o coitado
que mal respirava.
– Tome esse chá compadre Zezinho, precisa
maneirar no apetite. Assim você morre, homem.
Zezinho recolheu o que lhe sobrava de forças e
perguntou:
– O que é isso, comadre?
– Chá de boldo com carqueja, toma que você
melhora.
– Mas tomar chá assim, sem uma bolacha, sem
um biscoito...

•

Colunista colaborador
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Banda-Fôrra lança 3° disco neste mês
Grupo mantém fidelidade às canções inspiradas no pop nacional setentista, com bases no rock alternativo
Foto: Kécia Andrade/Divulgação

Joel Cavalcanti

cavalcanti.joel@gmail.com

Após oito anos de criação da banda, ‘Baladas para adiar o fim do mundo’ traz oito faixas que falam de uma conexão “da gente com a gente mesmo”

Imagem: Clara Moreira/Divulgação

Existem basicamente duas formas de se comportar diante de um
desastre iminente: procurando
anunciá-lo ou tentando postergá-lo.
A Banda-Fôrra faz sua escolha com
o lançamento de Baladas para adiar o
fim do mundo, terceiro álbum do grupo criado há oito anos em João Pessoa. Em oito faixas autorais, o trabalho mantém as características de
fidelidade às canções inspiradas no
pop nacional setentista com bases no
rock alternativo, mas ele é um produto artístico que vem completamente
afetado pelo contexto da pandemia,
que influenciou o processo criativo
da banda e as condições de trabalho.
Em pré-save nas plataformas de música, o álbum será lançado oficialmente no dia 20 deste mês.
A produção do disco precisou
ser interrompida ainda em seu estágio embrionário e os integrantes
da banda foram isolados uns dos
outros. O grupo se permitiu, então,
mudar o curso que haviam traçado
para o álbum e incorporar os novos
fatores que estavam atravessando a
criação das músicas. Parte delas foi
gravada no Estúdio Peixe-Boi, em
João Pessoa, e a outra parte teve que
ser adaptada para as condições mais
caseiras. “Foi uma experiência totalmente nova, que acabou adicionando
camadas diferentes de significado
nas canções. A gente tem um reportório com uma qualidade muito solar, e muitas vezes a gente se via em
um lugar de querer refletir um pouco
a natureza meio agreste desse tempo
que a gente vive. Mas, de certa forma, essa qualidade solar acabou se
impondo devido à necessidade de
pensar sobre um futuro que, espero, seja um pouco mais legal com a
gente”, explica o vocalista da BandaFôrra, Guga Limeira.
Por camadas diferentes entendese o que está demonstrado em letras
existenciais e de amores urgentes
que encaram a necessidade premente de se estabelecer encontros entre
as pessoas. “Nós fugimos um pouco de experiências coletivas, pois
não são canções que refletem necessariamente o momento político. São
canções que falam de uma conexão
um a um, da gente com a gente mesmo”, diferencia Limeira, que compõe
a maior parte das letras da banda.

Capa do álbum tem arte assinada por Clara Moreira

“Estamos muito marcados e cheios
de cicatrizes desses últimos dois
anos. Independentemente do assunto que a gente aborde, isso vai estar
atravessado de forma que é impossível não perceber a diferença desse
trabalho para os anteriores”.
Um indicativo da proposta que
norteia o novo álbum foi dado no
mês passado, quando a banda antecipou em suas plataformas de
streaming o single ‘Contra-maré’,
composição de Ernani Sá e Guga Limeira. Em um ritmo que escancara

a reverência que a banda realiza aos
Beatles, eles acrescentam nuances
do indie rock em uma letra que vem
com cheiro de maresia, que segue:
“Deixa a brisa refrescar suas ideias
/ acalmar o coração / sei que todo
tempo do mundo / é pouco para caminhar com seu irmão / é preciso
navegar contra a maré / largar os
pesos, as medidas e cair de pé”. Pode
até não adiar o fim do mundo, mas
oferece uma perspectiva para onde
olhar e o que fazer enquanto o momento final não chega.

O grupo teve início fazendo covers de Caetano Veloso, o que sempre deu pistas bem claras sobre a
presença do Tropicalismo na atitude artística da Banda-Fôrra. Mas desde o primeiro EP homônimo, lançado em 2015, e com o álbum Trilha, de
quatro anos depois, as referências se
mostram variadas pela poesia e por
bandas como Tame Impala, Homeshake, Mac Demarco, até o Clube da
Esquina e os paraibanos que formaram o Musiclube, como Chico César,
Totonho, Adeildo Vieira, entre outros. “Rótulos musicais interessem
pouco a gente. Esse álbum tem uma
linguagem que é muito fiel a canção
do Brasil, e isso não muda. O que não
pode mudar em nossos trabalhos é a
fidelidade ao gênero da canção”, afirma Guga Limeira. A maior novidade na sonoridade da banda presente
em Baladas para adiar o fim do mundo
é o que foi agregado com a parceria
de músicos convidados, a exemplo
de Helinho Medeiros, que gravou
os pianos em todas as faixas, e o baterista Pablo Ramires, responsável
pela percussão do álbum.
Já a formação oficial da banda
permanece trazendo Lucas Benjamin (bateria), Matteo Ciacchi (baixo), Hugo Limeira (guitarra, violão
e vocal), Ernani Sá (guitarra e vocal),

além de Guga Limeira nos vocais.
Produzido por Ernani Sá e Hugo
Limeira, o álbum foi gravado no
Estúdio Peixe-boi por Hugo Limeira e Marcelinho Macedo, que também foi responsável pela mixagem.
A masterização é de Fernando Sanches, no Estúdio El Rocha.
Sobrevivendo a todas as crises,
sejam elas políticas, sociais ou sanitárias, permanecer atuante artisticamente já serve para dilatar o sentido
de estar no mundo. “O que prevalece
nesse trabalho é simplesmente uma
vontade de continuar existindo. Produzir ‘Baladas para adiar o fim do
mundo’ foi uma forma de ficarmos
vivos. Essa é uma promessa de vida”,
finaliza Guga Limeira.

Através do QR Code
acima, acesse o ‘présave’ do terceiro
disco do grupo

Dramaturgia

Thamara Duarte

Especial para A União

Quem não gosta de uma boa risada? Dos 8 aos 80 anos, sorrir nos
torna mais leves e com disposição
para enfrentar o estresse e a pressa em viver da moderna vida cotidiana. Com foco nos atores, professores e influencers, o ator, diretor e
roteirista Sebastião Formiga estará realizando, nestas últimas semanas de maio, o minicurso ‘O Mundo
Mágico da Comédia’. Serão encontros presenciais, nas terças-feiras,
dias 17 e 19, e quintas-feiras, dias 24
e 26, sempre das 19h às 22h, na sede
do Clube da Melhor Idade (Rua João
de Pessoa, 220, Miramar), em João
Pessoa. O encerramento vai acontecer no palco do Teatro Ednaldo do
Egypto, na noite do dia 27, quando
a teoria apreendida pelos alunos se
transformará em prática, através da
encenação de variados números cômicos utilizados nas linguagens da
gag, da tirada e do stand-up.
“O ator é um interlocutor entre a
realidade e o imaginário”, revela Formiga. “É através do acesso ao contraditório, reprises e o exagerado dentro de uma narrativa da experiência
e inocência, enganos e desenganos

que repousa o cômico de cada um.
Essa identificação, onde o impossível
pode se transformar no possível”. Segundo o ator e diretor paraibano, a
comédia se estabelece numa identificação do espectador, através do fazer cênico, “construindo uma relação dos princípios básicos e os veios
condutores do riso”.
O fazer cômico tem seus mistérios, mas há, também, um estudo
direcionado para fazer comédia. Por
isso, o minicurso não se resume a
buscar tão somente o riso dos espectadores das casas de espetáculos. A
ideia é que o aluno possa desenvolver
números cômicos para o teatro, as redes sociais e as salas de aula.
Com mais de 35 anos de carreira, Sebastião tem uma experiência
ampla na comicidade. Um dos seus
personagens de maior sucesso é o
Palhaço Formiguinha e ele também
atua como clown, tendo participado
de um curso com o grupo de teatro
Lume, de São Paulo. Recentemente,
atuou como diretor, cenógrafo, figurinista e adaptador de roteiro do espetáculo De Hoje eu não Passo, baseado no texto de Lu Evans e encenado
por Márcia Souto. No cinema, o paraibano de Pombal já esteve atuando em importantes produções na-

cionais, como o longa O Som ao Redor
e o curta Represa (com o qual foi premiado como Melhor Ator). Por trás
das câmeras, dirigiu dois filmes autorais, Querida Abayomi, e o recémconcluído Brasiliana. Ambos serão
lançados até o final do ano.
Durante os dois anos da pandemia da Covid-19, Formiga realizou cursos e experimentos teatrais,
a exemplo do ‘Imersão: Curso para
Cinema e TV’ (que já teve algumas
versões em João Pessoa e que tem a
proposta de se expandir e chegar ao
interior do estado). Agora, com ‘O
Mundo Mágico da Comédia’, pretende trazer à tona a ideia de que o
sorriso, como elemento inerente e essencial à existência humana, pode
ser trabalhado como um sonho do
fazer teatral, exigindo teoria e prática, disciplina e despojamento, para
se jogar em cena e conquistar àquele que estiver a sua volta.
O investimento para o minicurso custa R$ 150 reais e as vagas são
limitadas a 15 alunos. Os participantes receberão certificados de 15
horas/aulas. Maiores informações
podem ser obtidas através do perfil no Instagram do ministrante (@
sebastiaoformiga), ou da produtora (@formigafilmes8).

Foto: Adriano Franco/Divulgação

Em minicurso, ator desvenda segredos da comédia

Sebastião Formiga ministrará, neste mês, ‘O Mundo Mágico da Comédia’
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Governador João Azevêdo ressaltou o caráter participativo do ODE, um espaço aberto pelo Governo do Estado para que a população defina a melhor forma de investir os recursos públicos

Ciclo 2022

João Azevêdo lança o

Orçamento Democrático
Serão 15 plenárias nas 14 regiões geoadministrativas, que voltam a ser realizadas presencialmente este ano
Juliana Cavalcanti

julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

O governador da Paraíba,
João Azevêdo, lançou, durante a manhã de ontem, no Palácio da Redenção, no Centro
de João Pessoa, o Ciclo 2022
das audiências públicas regionais do Orçamento Democrático Estadual (ODE). Na oportunidade, o gestor destacou que
as plenárias deste ano voltam
a acontecer de forma presencial nas 14 regiões geoadministrativas.
As audiências estão programadas para começar esta
semana e estão previstas para
ocorrer entre esta quinta-feira, dia 12 de maio, e 1º de julho, em 15 plenárias públicas,
com a participação do governador João Azevêdo e da equipe de Governo. Desta forma, a

população paraibana poderá
informar quais políticas públicas são necessárias para a
sua região.
“Durante a pandemia, nós
fomos forçados a realizar o orçamento democrático de forma
virtual. Foi uma experiência
completamente diferente, mas
também exitosa. Isso fez com
que agora, em 2002, mesmo
retornando o Orçamento Democrático de forma presencial,
toda a estrutura de participação, através das redes, da internet para a população do Estado
toda vai continuar disponível”,
declarou o governador.
Na solenidade, ocorreu o
lançamento do calendário oficial das audiências públicas regionais de 2022. Conforme o
chefe do Executivo estadual, no
último Orçamento Democrático presencial (em 2019), houve

Votação
Para votar, siga estes passos
1 - Acesse www.votecaoode.pb.gov.br
2 - Digite seu CPF e selecione a sua região;
3 - Escolha a área prioritária e vote em três obras,

ações ou programas de investimentos que gostaria
que fossem priorizadas na sua região.

a participação de aproximadamente 60 mil pessoas.
Com o início do modo virtual, a participação registrada
foi de 150 mil pessoas, o que,
segundo o governador João
Azevêdo, foi o resultado da facilidade do cidadão estar em
casa e acessar o sistema. “Esse
ano vamos fazer de forma presencial, mas toda a estrutura
do Orçamento Digital vai ficar
disponível. É claro que a par-

Diálogo e reuniões preparatórias
De acordo com o secretário executivo do Orçamento Democrático, Júnior Caroé, a Paraíba
tem passado por uma experiência muito bem
sucedida de participação, sendo o único Estado
da Federação no qual a população é consultada
nos seus territórios e pode citar as respectivas
dificuldades. “Não abrimos mão de ir aos territórios escutar os anseios da população. Desde o
dia 8 de abril estamos nos territórios: Princesa
Isabel, depois Cajazeiras, Sousa, Catolé do Rocha, Pombal, Itaporanga, Guarabira, Cuité, Itabaiana, Mamanguape e João Pessoa”, informou.
Segundo o secretário, foram estabelecidos
diálogos com os conselheiros das 14 regiões que
após consultados: “Vamos escutar as pessoas,
mas aquelas que não puderem estar nas audiências, poderão ser ouvidas porque temos o sistema eletrônico de votação”. Assim, através do
site, a população que não pode se deslocar para
a audiência, vai assistir a reunião em casa e dizer quais são as suas prioridades de investimento para o Governo do Estado voltado ao próximo
ano orçamentário.
A Secretaria Executiva do ODE realizou vá-

Audiências
Datas

12/05
13/05
19/05
20/05
21/05
26/05
27/05
28/05
02/06
03/06
04/06
09/06
10/06
30/06
01/07

9ª Região
10ª Região
8ª Região
5ª Região
4ª Região
13ª região
7ª Região
11ª Região
14ª Região
2ª Região
3ª Região A
3ª Região B
6ª Região
12ª Região
1ª Região

• Cajazeiras
• Sousa
• Catolé do Rocha
• Monteiro
• Cuité
• Pombal
• Itaporanga
• Princesa Isabel
• Mamanguape
• Guarabira
• Campina Grande
• Juazeirinho
• Patos
• Itabaiana
• João Pessoa

rias reuniões preparatórias para as audiências
públicas. “O desejo de todos nós que fazemos a
Secretaria executiva do Orçamento Democrático é fazer com que a população se reconecte com
esse instrumento”, concluiu Júnior Caroé.

ticipação em uma plenária de
forma presencial traz uma relação muito maior de proximidade entre Governo e sociedade, considerando que você tem
um microfone aberto para as
pessoas se expressarem”, ressaltou.
Durante o lançamento do
ODE 2022, João Azevêdo destacou ainda que que as audiências devem envolver, principalmente, a participação da

população dos 223 municípios
paraibanos.
O governador lembrou que
no último ano, cerca de R$ 800
milhões da execução orçamentária vieram das propostas e
sugestões do Orçamento Democrático. “Nada melhor do
que ouvir a população local
para entender as suas demandas. Às vezes, o poder público
mesmo com toda a competência técnica não consegue identificar um problema e uma solução que, de forma muito mais
rápida ou mais econômica, um
cidadão da região pode apresentar. E isso acontece com certa frequência nas plenárias”.
Durante o evento, também
estiveram presentes o prefeito
de João Pessoa, Cícero Lucena
e o vice-prefeito, Leo Bezerra,
o secretário executivo do Orçamento Democrático, Júnior

Caroé, o secretário do Planejamento, Orçamento e Gestão,
Gilmar Martins, além dos prefeitos de várias cidades paraibanas, vereadores e deputados.
João Azevêdo observou
ainda que nas reuniões, além
de coletar informações e ouvir a população, o Governo do
Estado faz a prestação de contas das demandas que foram
priorizadas no orçamento do
ano anterior. “É um grande
instrumento de democracia”,
completou.
Também afirmou que a
participação da Assembleia
Legislativa da Paraíba (ALPB)
nas audiências da ODE, é fundamental, visto que é a ALPB
é o espaço no qual é votada a
peça orçamentária. Assim, esclarece que é importante os
parlamentares participarem
destes encontros.

Conselheiros mobilizam a população
Júnior Caroé informou
ainda que as equipes de gerentes regionais e de articuladores do ODE, juntamente com os conselheiros das
regiões, estão mobilizando
a população formando, assim, um espaço em que as
pessoas estarão motivadas a
participar das decisões orçamentárias.
Sobre isso, a representante dos conselheiros da primeira região, Lúcia Andrea,
elogiou a participação desse
grupo como forma de aprimoramento do Orçamento
Democrático Estadual. Por
isso, destaca que é preciso
fortalecer essa ferramenta
cada vez mais, pois significa que o povo está dentro do
Governo. “A participação dos
conselheiros e conselheiras

nesse processo é muito importante, pois eles mobilizam as comunidades, os seus
municípios, acolhem as demandas e vão lutar para que
essa demanda saia do papel e
seja executada”, opinou.
Erivaldo Ribeiro (ou Índio Potiguara), por sua vez,
também é conselheiro da primeira região e explica o ODE
abriu as portas para a população com uma ferramenta
onde os conselheiros trabalham voluntariamente verificando as necessidades dos
moradores para que sejam
melhor trabalhadas pelo Poder Público. “Temos os ribeirinhos, indígenas, quilombolas e muitos outros grupos
que irão participar das plenárias e indicar suas necessidades”, disse.

O coordenador do Movimento dos Atingidos por
Barragens (MAB), Osvaldo
Bernardo, esteve no lançamento representando os movimentos sociais e comentou
que o ODE é um instrumento de grande valor para a sociedade paraibana, em especial para as pessoas mais
simples.
O MAB pertence aos municípios de Aroeira, Natuba e Itatuba e segundo o representante do movimento
desde 2011, o grupo faz parte do ODE. “É um momento
diferenciado porque o Estado hoje está ouvindo as pessoas. Isso é muito importante porque é um movimento
que surge para dar força a
esse povo que não tinha vez
e voz”, relatou.
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RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS

Prefeitura de João Pessoa lança Refis
Descontos chegam a 100% dos juros e 90% das multas, e podem ser negociados até o dia 8 de junho
A Prefeitura de João Pessoa deve arrecadar nos próximos dias um total de R$
50 milhões, que serão revertidos em benefícios para
a população. Isso será possível graças à ação da gestão municipal por meio da
MP 22/2022, que institui incentivos temporários para
a regularização de débitos
com o Município. Os detalhes foram apresentados
pelo prefeito Cícero Lucena
e pelo vice-prefeito Leo Bezerra, na manhã de ontem,
em evento com presença do
desembargador José Ricardo Porto.
“Nós ouvimos a população e percebemos a dificuldade, apesar da vontade, de quitar as dívidas com
o Município, principalmente pela situação econômica
provocada pela pandemia.
Com a parceria importantíssima do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), por
meio da Câmara de Conciliação, elaboramos esta ação
que vai permitir que os devedores renegociem sua situação sob as condições que
sejam mais favoráveis a eles
e o resultado disso vai ser
mais recursos para que possamos colocar em prática os

Foto: Secom-JP

A negociação já está em
aberto e vai se estender até
o próximo dia 8 de junho
com descontos que chegam
a 100% nos juros e 90% em
multas. Isso se aplica aos
tributos, multas e demais

receitas públicas devidas
ao Município, estando elas
inscritas em dívida ativa ou
em qualquer fase de cobrança administrativa ou judicial, como IPTU, ITBI, ISS,
TCR, multas de construção,

Os detalhes da MP que instituiu incentivos para a regularização de dívidas foram apresentados ontem pelo prefeito Cícero Lucena

muitos projetos que temos
para a cidade”, afirmou Cícero Lucena.
A negociação já está em
aberto e vai se estender até
o próximo dia 8 de junho
com descontos que chegam
a 100% dos juros e 90% em

multas. Isso se aplica aos
tributos, multas e demais
receitas públicas devidas
ao Município, estando elas
inscritas em dívida ativa ou
em qualquer fase de cobrança administrativa ou judicial, como IPTU, ITBI, ISS,

TCR, multas de construção,
da Secretaria de Meio Ambiente (Semam) e do Procon-JP. Não estão inclusas
infrações de trânsito, indenizações devidas ao Município e multas de natureza
contratual.

O desembargador José
Ricardo Porto, que é também coordena o Núcleo
Permanente de Métodos
Consensuais de Solução de
Conflitos (Nupemec) do Tribunal de Justiça da Paraíba,
falou da parceria com o Mu-

nicípio. “O que se pede dos
poderes públicos? Se pede
celeridade do Judiciário e
atenção aos munícipes por
parte do Executivo. Aqui estamos fazendo isso ao atender pessoas e empresas para
que saiam da zona nebulosa da dívida, limpem seu
nome e sigam sua vida. Com
a cooperação de todos tenho
certeza que obteremos êxito”, afirmou.
Descontos
De acordo com o secretário municipal da Receita
(Serem), Sebastião Feitosa, o
pagamento à vista pode gerar incentivos de 100% nos
juros de mora e de 90% na
multa de mora ou multa por
infração, conforme o caso.
“Em multas aplicadas pelo
Procon-JP, Semam, Emlur
e por construir sem licença o desconto será de 80%”,
explicou.
Para pagamentos parcelados, o desconto aplicado
nas multas e juros respeitará as seguintes regras: ao
parcelar em até 12 vezes é de
70%; no parcelamento em 24
vezes é de 50%; no parcelamento em 36 vezes, de 30%;
e no parcelamento em 48 vezes, de 10%.

Contribuinte precisa agendar atendimento pela internet
O pro c u rador-ge ra l
do Município, Bruno Nóbrega, explicou que para
aderir ao financiamento
e aproveitar os descontos
concedidos, o contribuinte deve agendar o atendimento através do Portal do
Contribuinte, no endereço
eletrônico www.joaopes-

soa.pb.gov.br/pc/. No dia
e hora definidos no agendamento, o cidadão deve
comparecer ao balcão de
atendimentos da Receita,
no Centro Administrativo Municipal (CAM), em
Água Fria, para realizar
a negociação. Para agilizar os processos, a Serem

Portal

Interessados devem
acessar site da
prefeitura de JP

está reforçando o número
de atendentes e diminuindo o tempo de atendimento individual.
Ainda estiveram presentes o juiz Hebert Lisboa, di retor do Fórum
Cível e responsável pela
Segunda Vara de Executivos Fiscais, a coordenado-

na capital

ra do Núcleo Permanente
de Métodos Consensuais,
Ana Amélia Câmara Trocoli, o juiz do Núcleo de
Conciliação, Antônio Carneiro de Paiva Júnior, o
juiz coordenador adjunto
do Nupemec, Jailson Suassuna; e a juíza Flávia Costa Lins.

Acesse o Portal do
Contribuinte através do
QR Code acima

declarações do cabo gilberto

Câmara de Vereadores aprova projeto que proíbe
a contratação de “fichas sujas” pelo Município

João Azevêdo e Galdino
condenam fala golpista

A Câmara Municipal de
João Pessoa aprovou ontem
projeto que veda a nomeação,
no âmbito da Administração
Pública Direta e Indireta, para
os cargos efetivos e em comissão de livre nomeação e exoneração, de pessoas que tiverem
sido condenadas pelas práticas delituosas estabelecidas na
Lei Maria da Penha, no Estatu-

Questionados pela imprensa sobre declarações
do deputado Cabo Gilberto (PL), que defendeu
um golpe militar contra
o que ele chamou de “ditadura da toga” no Brasil,
o governador João Azevêdo (PSB) e o presidente da
Assembleia Legislativa,
Adriano Galdino (Republicanos) condenaram o
pronunciamento do parlamentar.
“É um absurdo que
alguém que foi eleito no
processo eleitoral esteja defendendo um golpe, é um contrassenso”,
comentou o governador
João Azevêdo (PSB), na
manhã de ontem, quando
abordado pela imprensa
durante uma solenidade,
em João Pessoa. “Temos
que fortalecer as instituições. É fora de propósito
colocar em dúvida as eleições, os processos eleitorais, numa tentativa de
criar instabilidade. Tenho
certeza que nossas instituições continuarão fortes”, acrescentou.
Para Galdino, o pronunciamento do parlamentar do PL não reflete
o pensamento do Poder
Legislativo paraibano.
“Essa fala de Cabo Gilberto sobre a democra-

to da Criança e do Adolescente,
na Lei de Crimes contra a Dignidade Sexual, no Estatuto do
Idoso e na Lei de Crimes Hediondos. O PLO 360/2021 é de
autoria do vereador Odon Bezerra (Cidadania).
As vedações previstas, iniciam-se com a condenação em
decisão transitada em julgado,
até o comprovado cumprimen-

to da pena. O documento ainda
determina que em caso de suspensão condicional do processo penal ou da pena, a vedação
imposta subsistirá enquanto
durarem os efeitos das medidas substitutivas e restritivas
impostas na sentença penal.
Ainda de acordo com a norma,
só será permitido aos que tenham praticado os crimes pre-

vistos ocupar cargo efetivo ou
em comissão na Administração
Pública Direta e Indireta após
dois anos da reabilitação criminal. No ato da posse, deverá ser
apresentada Certidão Negativa
Estadual e Federal, para fins de
comprovação da inexistência
de condenações criminais transitadas em julgado, nos crimes
referidos na nova norma.

LEONILSON SILVA PEREIRA, CPF 623.167.374-04, TORNA PÚBLICO QUE SOLICITOU DA SEMAPA – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO,A LICENÇA
DE INSTALAÇÃO PARAREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL MISTO RESIDENCIALUNIFAMILIAR/
COMERCIAL COM ÁREA DE 509,39M², COM SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES:
TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO. SITUADO NA RUA JAIR CUNHA CAVALCANTI, SN – LOTE
46 QUADRA 29B – LOTEAMENTO PRAIA DO POÇO (ANTIGO OCEANIA VI) – BAIRRO PORTAL
DO POÇO – CABEDELO.
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 Instalação Nº 888/2022, em João Pessoa, 27 de Abril de 2022
- Prazo 730 dias, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO
JOSÉ AMÉRICO = MUNICIPIO: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2022-000870/TEC/LI-8357.
CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/000187 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença
de Operação Nº 963/2022, em João Pessoa, 4 de Maio de 2022 - Prazo 1825 dias, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA = MUNICIPIO: CONCEIÇÃO - UF: PB. Processo: 2022-001125/TEC/LO-3719.
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 893/2022, em João Pessoa, 27 de Abril de
2022 - Prazo 730 dias, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BOA VISTA = MUNICIPIO: SOLÂNEA - UF: PB. Processo: 2021-008557/TEC/LO-3167.
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 895/2022, em João Pessoa, 27
de Abril de 2022 - Prazo 730 dias, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA = MUNICIPIO: JERICÓ E MATO GROSSO - UF: PB. Processo: 2022-000856/TEC/LO-3685.
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 Regularização e Operação Nº 596/2022, em João Pessoa,
24 de Março de 2022 - Prazo 730 dias, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA = MUNICIPIO: SÃO DOMINGOS DO CARIRI - UF: PB. Processo: 2021-008125/TEC/LRO-3052.
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, RLI = LI N°1472/19 = PROC.: 19-2897 = SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO = IT: 9.827.545,80 = ÁREA: 10.560M² = NE: 12 = L/ATV: JUAZEIRINHO-PB. Processo:
2022-001510/TEC/LI-8422.
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, RLI = LIA Nº 770/20 = PROC. 20-1771 = IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO = IT: 3.096.245,32 = AC: 0,03HA = NE: 10 = L/ATV: JARDIM TAVARES,
CAMPINA GRANDE - PB. Processo: 2022-001512/TEC/LI-8424.
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, RLI = LIA Nº 771/20 = PROC.17-7907 = IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO = IT: 3.559.343,83 = NE: 12 = L/ATV: CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE
– PB. Processo: 2022-001511/TEC/LI-8423.

cia não representa a Casa
de Epitácio Pessoa, nem
a Mesa Diretora. Nosso bem maior enquanto cidadão é a democracia e juramos defendê-la.
Só sabe o que aconteceu
durante o golpe militar
quem viveu o período”,
frisou o chefe do Legislativo estadual.
Na Assembleia Legislativa, o Cabo Gilberto
criticou o Supremo Tribunal Federal (STF) e o
Superior Tribunal Eleitoral (TSE). Um dia antes,
em suas redes sociais,
ele havia defendido um
“contragolpe” (militar),
assim como ocorreu em
1964. Horas depois, a pos-

tagem do deputado foi retirada do ar.

“

Tenho certeza
que nossas
instituições
continuarão
fortes
João Azevêdo

B

rasil
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Projeto bilionário

Centrão articula criação de térmicas
Oposição questiona presidente Arthur Lira sobre manobra, que beneficiaria empresário Carlos Suarez
Agência Estado
A oposição se mobilizou
no Congresso ontem para
questionar o presidente da
Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), sobre a manobra do Centrão de impor
a construção de milhares de
quilômetros de gasodutos no
país, para viabilizar a implantação de usinas térmicas movidas a gás em regiões distantes. Além disso, o tema foi
citado em reunião de parlamentares com o Tribunal de
Contas da União (TCU), que
demonstrou preocupação.
Como mostrou o Estadão,
a proposta de aprovar um
projeto bilionário que prevê
a construção de gasodutos no
país cai como uma luva para
viabilizar projetos do empresário Carlos Suarez e seus sócios - hoje os únicos donos de
autorizações para distribuir
gás em oito estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste
“Vamos atuar contra esse
jabuti. Não tem nenhum cabimento essa nova tentativa de
investir bilhões em um projeto direcionado como este”,
disse o líder do Novo, Tiago
Mitraud (MG).
Em uma reunião ontem
no TCU, sobre a privatização
da Eletrobras, a bancada de
parlamentares do PSB tocou
no assunto. De acordo com
o líder do partido na Câmara, Bira do Pindaré (MA), integrantes da Corte de Contas
demonstraram preocupação,
de maneira geral, por causa
da discussão sobre a transição
energética e o uso de energias
renováveis. A construção de
gasodutos para a implantação
de usinas térmicas movidas
a gás, neste caso, foi considerada como uma contradição.
O TCU, contudo, teria dificuldade para agir em relação à manobra do Centrão,
por se tratar de um assunto
ainda restrito ao Legislativo,

sem elementos para uma investigação imediata do Tribunal de Contas. Por isso, o
movimento para questionar
o “Centrãoduto” deve crescer primeiro no Congresso.
“A ideia é questionar o sentido
disso e o que estaria por trás
de tudo isso Vamos entrar no
debate com ênfase, para que o
Arthur Lira possa esclarecer”,
disse Bira do Pindaré ao Estadão/Broadcast Político.
Líder do PSOL na Câmara,
Sâmia Bomfim (SP), criticou
a ofensiva do Centrão. “Primeiro porque retira recursos
do Tesouro para um projeto
tecnicamente questionável.
Mas principalmente por ser
politicamente absurdo, atuar
para favorecer um empresário
em específico em detrimento
das prioridades do país”, disse a deputada. O partido também deve pedir explicações a
Lira, por meio de sua assessoria técnica.
Nos planos do Centrão
está retirar R$ 100 bilhões do
lucro com a exploração do
pré-sal que teriam como destino o Tesouro Nacional e direcionar para quitar o custo
das obras. O valor se aproxima a tudo o que o governo
tem para despesas com investimentos e custeio da máquina pública em 2022.
A articulação prevê que
seja incluído um “jabuti” - termo usado para se referir a
emendas que não têm relação com propostas originais
- no Projeto de Lei 414, texto
que trata de medidas de modernização do setor elétrico.
Na semana passada, o relator do texto, deputado Fernando Coelho Filho (União
Brasil-PE), teve uma conversa reservada, na qual combinou os termos com Lira. O que
está por vir é um “jabuti surpresa”. Durante a votação da
urgência do projeto, a emenda surgiria no texto, sem uma
análise prévia dos deputados.

Extrato da Ata da 1ª Assembleia Geral Ordinária
AGO 2022 da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba
CAGEPA, realizada no dia 18 de abril de 2022.
Extrato da Ata da 1ª Assembleia Geral Ordinária da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba –
CAGEPA. 1. Data, Hora e Local de Realização: Realizada no dia 18 de abril de 2022, às nove horas,
na sede social da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba — CAGEPA, situada na Av. Feliciano
Cirne, n° 220, Bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba. 2.
Aviso e Convocação: O Aviso aos Acionistas publicados no Diário Oficial do Estado da Paraíba e
jornal A União nos dias 09, 10 e 11 de março do corrente ano e Edital de Convocação publicados no
Diário Oficial do Estado da Paraíba e jornal A União nos dias 08, 09, e 12 de abril do presente ano.
3. Participantes: Compareceram à sessão a maioria, estando presente o acionista controlador, Governo do Estado da Paraíba, detentor de 99,98% (noventa e nove virgula noventa e oito por cento)
do Capital Social com direito a voto representado pelo Procurador-Geral do Estado, senhor Fábio
Andrade Medeiros. Registrou-se também a presença do Procurador Milton Bandeira Neto, representante da União, o senhor Alecsandro Gomes da Silva, Gerente de Controladoria, o senhor Jefferson
Batista de Oliveira, Representante da Empresa de Auditoria Independente Sá Leitão S/S, a senhora
Riane de Lourdes Bezerra, Assessora de Gestão Empresarial e o senhor Marcus Vinícius Fernandes
Neves, Diretor Presidente da Companhia. 4. Mesa Diretora: Fábio Andrade Medeiros - Presidente da
Assembleia; Márcia Lauriano da Silva – Secretária da Assembleia. 5. Ordem do dia: 1. Examinar,
discutir e votar sobre o Relatório da Administração e de Sustentabilidade e Demonstrações Contábeis
acompanhadas do relatório emitido pelos Auditores Independentes, parecer do Conselho Fiscal e
Manifestação do Conselho de Administração, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2021; 2. Destinação do lucro líquido do exercício 2021, conforme proposta da administração; 3.
Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; 4. Outros assuntos de
interesse dos acionistas. 6. Publicações: Além das publicações do Aviso aos Acionistas e Edital de
Convocação descritas no item 2 desta Ata, foram apresentados o Relatório de Administração e de
Sustentabilidade, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado, a Demonstração de Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo
de Caixa e a Demonstração do Valor Adicionado, complementadas por notas explicativas referentes
ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como o relatório emitido pelos auditores
independentes, parecer do Conselho Fiscal e manifestação do Conselho de Administração, através
de publicações no dia 09 de abril do corrente ano, páginas 48 a 67 do Diário Oficial do Estado da
Paraíba e páginas 29 a 39 do jornal A União. 7. Deliberações a. O Procurador da Fazenda Nacional,
o senhor Milton Bandeira Neto, na qualidade de acionista, portador de ações preferenciais, na Assembleia Geral Ordinária da Companhia de Água e Esgoto da Paraíba – CAGEPA, representando a
União, comunica a todos que está presente apenas para indicação de membro efetivo e suplente para
compor o Conselho Fiscal representando os acionistas minoritários conforme Lei 6.404/76. Abstendose das demais votações. b Passando ao item I da Ordem do dia, foi aprovado sem restrições o Relatório da Administração e de Sustentabilidade e Demonstrações Contábeis acompanhadas do relatório emitido pelos Auditores Independentes, parecer do Conselho Fiscal e Manifestação do Conselho
de Administração, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. c. Passando ao
item II da Ordem do dia, foi aprovado sem restrições, a proposta da administração registradas na ata
da 2ª reunião extraordinária da diretoria executiva realizada no dia 08 de março de 2022 e na ata da
3ª reunião ordinária do conselho de administração realizada no dia 10 de março de 2022, que tratam
sobre a proposta da deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício, constituindo reserva de contingência afim de mitigar do risco operacional existente em virtude do atendimento a legislação que regula o setor de saneamento (lei n° 11.445/07 e projeto de lei n° 4.162/19). Também
aprova a contabilização dos Juros sobre Capital Próprio (JSCP) e a constituição de uma reserva de
capital oriunda dos valores do JSCP em favor do acionista majoritário (Governo do Estado), conforme
descrito na nota explicativa às demonstrações contábeis n° 16.5. d. Passando ao item III da Ordem
do dia, em conformidade com os requisitos exigidos nas leis 13.303/2016 e 6.404/76, bem como
parecer favorável do Comitê de Elegibilidade da Companhia, foram aprovados e eleitos para comporem o Conselho Fiscal, para cumprir mandato até a primeira Assembleia Geral Ordinária de 2023,
conforme os requisitos das Leis n°6.404/1976 e n°13.303/2016, as seguintes pessoas: como membros
efetivos do conselho fiscal: GLEYDSON FARIAS BRONZEADO, ISABELA BARACUHY AMORIM
ARRUDA, JOSILEIDE BARBOSA DA ROCHA GUIMARÃES. Como membros suplentes do conselho
fiscal: ÁUREA BUSTORFF FEODRIPPE QUINTÃO; GILVANEIDE ALVES DA SILVA; MARIA DO
SOCORRO DANTAS DE QUEIROGA. e. O Procurador da Fazenda Nacional o senhor Milton Bandeira Neto, solicita que coloque em votação pela eleição, como membros do Conselho Fiscal, representantes do Tesouro Nacional, os indicados FERNANDO SERTÃ MERESSI (titular) e RODRIGO TOLEDO CABRAL COTA (suplente), conforme Despacho do Secretário Especial do Tesouro e Orçamento SEI n. 22584374, de 21 de fevereiro de 2022 e OFÍCIO SEI Nº 37253/2022/ME, de 25 de fevereiro
de 2022, da Secretaria do Tesouro Nacional, condicionando as respectivas entradas em exercício à
aprovação pela Casa Civil da Presidência da República e pelo Comitê de Elegibilidade da empresa.
f. O Acionista Controlador e Presidente da Assembleia, o senhor Fábio Andrade Medeiros, em con-
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AGU defende perdão para Silveira
Rayssa Motta
Agência Estado

Em manifestação enviada ontem ao Supremo Tribunal Federal (STF), a Advocacia-Geral da União (AGU)
defendeu a “ampla discricionariedade” do perdão concedido pelo presidente Jair
Bolsonaro (PL) ao deputado federal Daniel Silveira
(PTB-RJ).
O posicionamento do governo é o de que o indulto,
seja individual ou coletivo, é
um “ato privativo” do presidente e não pode ser revisto
pelo Judiciário nem pelo Legislativo.
“Por ter discricionariedade ampla para a sua concessão, o mérito do indulto
não pode ser questionado”,
diz a pasta.
De acordo com a AGU,
as únicas restrições ao decreto são aquelas previstas

na Constituição - que veda o
perdão a crimes hediondos,
tortura, tráfico e terrorismo.
A análise dos efeitos do
perdão concedido pelo presidente é uma das últimas
pendências no processo em
que Daniel Silveira foi condenado a oito anos e nove
meses de prisão por ataques
antidemocráticos. Enquanto o plenário do STF não
analisar a medida, o deputado deve continuar sujeito a medidas cautelares impostas na ação, incluindo o
uso de tornozeleira eletrônica. Outro ponto de indefinição é sobre a cassação do
mandato e a perda dos direitos políticos, o que o deixaria inelegível.
A defesa da Daniel Silveira pediu ontem ao ministro Alexandre de Moraes,
com quem o deputado tem
antagonizado desde que
passou a ser investigado,

formidade com a legislação vigente, informa a desnecessidade da apreciação e eleição dos membros
indicados pelo Procurador da Fazenda Nacional, o senhor Milton Bandeira Neto, na qualidade de
acionista, portador de ações preferenciais, que só serão apreciados após o encaminhamento da Casa
Civil da União toda documentação comprobatória de acordo com o formulário preenchido pelos
membros indicados, na sequência será encaminhado ao Comitê de Elegibilidade da Companhia, tão
logo seja feita a análise pelo Comitê, será deliberado e serão eleitos os novos indicados para compor
Conselho Fiscal da Companhia, na próxima convocação da Assembleia Geral Extraordinária. Passando ao item IV da Ordem do dia. g. Unificação de mandatos dos membros do conselho de adminstração e diretoria executiva da CAGEPA: 1. Considerando a atribuição da Assembleia Geral prevista
no Estatuto Social da CAGEPA, em seu Art. 17, II (“Compete privativamente à Assembleia Geral: II
- eleger ou destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal”); 2. Considerando a previsão na Lei das Estatais, n. 13.303/2016, em seu art. 13, VI, acerca
da unificação do prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva (“prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração e dos indicados para o cargo de
diretor, que será unificado e não superior a 2 (dois) anos, sendo permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas”); 3. Considerando que o Decreto Nº 8.945, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016,
que regulamentou a Lei 13.303/2016 estabelece o prazo de gestão unificado do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, em seu art. 24, VI e VII (“prazo de gestão unificado para os
membros do Conselho de Administração, não superior a dois anos, sendo permitidas, no máximo,
três reconduções consecutivas” e “prazo de gestão unificado para os membros da Diretoria, não
superior a dois anos, permitidas, no máximo, três reconduções consecutivas”); 4. Considerando que
em razão da Lei das Estatais o Estatuto Social da CAGEPA determina que os mandatos unificados
dos membros do Conselho de Administração sejam coincidentes com o da Diretoria, em seu art. 21
(“Os membros do Conselho de Administração terão com mandato unificado de 2 (dois) anos, coincidentes com o da Diretoria, permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas sendo: §1
mandato dos membros do Conselho contar-se-á da data da Assembleia Geral que os eleger, terminando no segundo ano subsequente, na data da respectiva Assembleia Geral”); 5. Considerando
que a Lei das Estatais, em seu art. 8º, II, prevê a adequação de seu estatuto social à autorização
legislativa de sua criação como requisito mínimo de transparência; 6. Considerando a previsão de
mandatos unificados pelo Decreto Estadual Nº 39093 DE 04/04/2019, em seu art. 11, VI e VII
(“prazo de gestão unificado para os membros do Conselho de Administração, não superior a 02
(dois) anos, sendo permitidas, no máximo, 03 (três) reconduções consecutivas” e “prazo de gestão
unificado para os membros da Diretoria, não superior a 02 (dois) anos, sendo permitidas, no máximo, 03 (três) reconduções consecutivas”), bem como em seu art. 10 a necessidade de adequação
constante de regras de boas práticas de governança corporativa; 7. Considerando a prorrogação
dos prazos de gestão do Conselho de Administração prevista na LEI Nº 14.030, DE 28 DE JULHO
DE 2020, em seu Art. 1º, § 2º (“Os prazos de gestão ou de atuação dos administradores, dos
membros do conselho fiscal e de comitês estatutários ficam prorrogados até a realização da assembleia geral ordinária nos termos do caput deste artigo ou até a ocorrência da reunião do conselho de administração, conforme o caso”); 8. Considerando que a Lei de Introdução às normas do
Direito Brasileiro (DECRETO-LEI Nº 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1942).,que trata de regimes
de transição indispensável para cumprimento de novo dever, em seu art. 23 (“A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de
conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever
regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito
seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais”);
9. Considerando que o DECRETO Nº 9.830, DE 10 DE JUNHO DE 2019, que Regulamenta o disposto nos art. 20 ao art. 30 do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, que institui a Lei
de Introdução às normas do Direito brasileiro, em seu Art. 6º prevê que a motivação para o regime
de transição considerará as condições e o tempo necessário para o cumprimento proporcional,
equânime e eficiente do novo dever ou do novo condicionamento de direito e os eventuais prejuízos
aos interesses gerais, e que seu Art. 7º prevê que quando cabível, o regime de transição preverá
os órgãos e as entidades da administração pública e os terceiros destinatários, as medidas administrativas a serem adotadas para adequação à interpretação ou à nova orientação sobre norma
de conteúdo indeterminado, e o prazo e o modo para que o novo dever ou novo condicionamento
de direito seja cumprido. Resolve: 1. Os prazos de gestão dos membros do conselho de administração ficam prorrogados até outubro de 2022, para encerramento do mandato 2020/2022, com o
objetivo de coincidir os mandatos unificados dos membros deste órgão de governança com os dos
membros da Diretoria Executiva, sendo regra de transição indispensável para o cumprimento do
Estatuto Social da CAGEPA. h. Continuando no item IV da Ordem do dia, está autorizado a publicação da ata a que se refere esta Assembleia Geral Ordinária com a omissão das assinaturas dos
acionistas. 8. Encerramento e assinaturas. Finalmente, o senhor Presidente franqueou a palavra e,
como ninguém quisesse fazer uso dela, encerrou os trabalhos relativos à 1ª Assembleia Geral
Ordinária – AGO 2022 pelo tempo necessário à lavratura da presente ata e a seguir assinada pelo
presidente da mesa, e por mim, Márcia Lauriano da Silva, secretária da assembleia. João Pessoa,
18 de abril de 2022. Ata original encontra-se arquivada na Junta Comercial deste Estado, registrada sob o nº 20220280690 datado em 28 de abril de dois mil e vinte e dois. Márcia Lauriano da
Silva - Secretária da Assembleia. PUBLICAR UMA ÚNICA VEZ NO DOE E JORNAL A UNIÃO

que reconheça o decreto e
encerre a ação.
A advogada afirma que o
ministro “posterga” o desfecho do processo e, com isso,
“perpetua a manutenção das
medidas cautelares em uma
ação penal, no tempo presente, sem objeto, sem interesse de agir e, consequentemente, sem justa causa”.
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PT entra com
ação contra
Bolsonaro
Agência Estado
O Partido dos Trabalhadores (PT) entrou com uma
representação contra o presidente Jair Bolsonaro (PL)
e a primeira-dama Michelle Bolsonaro por propaganda eleitoral antecipada no
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). Segundo a legenda,
eles teriam usado o pronunciamento de Dia das Mães,
veiculado em rede nacional
de TV, com viés eleitoral.
Michelle participou de
um pronunciamento ao
lado da ministra Cristiane
Britto, da pasta da Mulher,
da Família e dos Direitos
Humanos, no domingo, 8,
para divulgar ações do governo voltadas às mulheres.
Elas ficaram cerca de quatro
minutos no ar.
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relato da ONU

Há milhares de mortos na Ucrânia
Maioria dos óbitos ocorreu devido ao uso de armas explosivas; Rússia nega ter como alvo os civis no país
Agência Brasil
Há milhares de civis mortos na Ucrânia
além dos 3.381 relatados
pela Organização das
Nações Unidas (ONU)
em quase 11 semanas
de guerra no país, disse
ontem a chefe da Missão de Monitoramento
dos Direitos Humanos
da ONU na Ucrânia.
A equipe, que inclui
55 monitores no país,
afirmou que a maioria
das mortes ocorreu devido ao uso de armas
explosivas, com ampla
área de impacto, como
mísseis e ataques aéreos.
“Temos t rabalhado em estimativas, mas
tudo o que posso dizer
por enquanto é que é
milhares de vezes mais
alto do que os números
que demos atualmente”, disse Matilda Bogner em entrevista em
Genebra, quando questionada sobre o número
total de mortos e feridos.
“O grande buraco
negro é realmente Mariupol, onde tem sido
difícil ter acesso total e
obter informações totalmente confirmadas”,
acrescentou, referindose à cidade portuária no
Sudeste da Ucrânia que
tem enfrentado os combates mais pesados da
guerra.
A Rússia nega ter
como alvo os civis e chama sua invasão, lançada em 24 de fevereiro,
de “operação militar especial” para desarmar

a Ucrânia e livrá-la de
nacionalistas antirussos fomentados pelo
Ocidente. A Ucrânia e
o Ocidente dizem que
esse é um falso pretexto
para conter uma guerra de agressão não provocada.
Bogner afirmou que
sua equipe também está
investigando o que descreveu como “alegações
confiáveis” de tortura,
maus-tratos e execuções
pelas forças ucranianas
contra as forças invasoras russas e grupos armados afiliados.
“Em termos da extensão das violações
pelas forças ucranianas - embora a escala
seja significativamente
maior do lado das alegações contra as forças
russas -, também estamos documentando as
violações pelas forças
ucranianas”, disse ela.

“

Membros da região
europeia da Organização Mundial da Saúde
(OMS) aprovaram uma
resolução, ontem, que
pode resultar no fechamento do escritório regional da Rússia e na
suspensão de reuniões
no país, em resposta à
invasão da Ucrânia.
A sessão especial da
região europeia aprovou a resolução, apoiada pela Ucrânia e pela
União Europeia, com 43
votos a favor, 3 contrários (Rússia, Belarus, Tajiquistão) e 2 abstenções.
Os apoiadores consideram a resolução um
importante passo político para isolar Moscou
e disseram que estão se
esforçando para evitar
qualquer grande impacto no sistema de saúde
da Rússia. A resolução
cita uma “emergência de
saúde” na Ucrânia, referindo-se a baixas em
massa, bem como riscos de doenças crônicas
e infecciosas que resultaram das ações militares da Rússia.
O enviado da Rússia,
Andrey Plutnitsky, se

Um ano com 1,5°C de aquecimento pode ter impactos terríveis, como matar recifes de coral e diminuir a cobertura de gelo do Mar Ártico
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Mundo pode ter aquecimento de 1,5°C
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Matilda Bogner

Resolução aprovada
Agência Brasil

Foto: Kathryn Hansen/Nasa

opôs à resolução e disse estar “extremamente
decepcionado”.
“Acreditamos que
este é um grande momento de dano para o
sistema de saúde global”,
afirmou ele na reunião de
membros e autoridades
de alto escalão da OMS.
Alguns criticaram a
resolução da OMS, dizendo que não vai longe
o suficiente. Diplomatas disseram à Reuters
que abandonaram os esforços para suspender a
Rússia do conselho executivo da OMS devido
a questões técnicas legais, embora os membros possam tentar congelar os direitos de voto
da Rússia, em uma reunião no final deste mês.

Punição
Apoiadores
consideram a
resolução um
importante passo
político para isolar
Moscou

Agência Brasil
O mundo enfrenta
50% de chance de registrar aquecimento de 1,5
grau Celsius acima dos
níveis pré-industriais até
2026, alertou na última segunda-feira a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
Isso não significa que
o mundo estaria cruzando o limite de aquecimen-

to de longo prazo de 1,5°C,
que os cientistas estabeleceram como teto para evitar mudanças climáticas
catastróficas. Mas um ano
de aquecimento em 1,5°C
pode oferecer amostra de
como seria cruzar esse limite de longo prazo, afirmou a agência da ONU.
“Estamos chegando
mais perto de atingir temporariamente a meta mais
baixa do Acordo de Paris”,
disse o secretário-geral da

OMM, Petteri Taalas, referindo-se aos acordos climáticos adotados em 2015.
A probabilidade de exceder 1,5°C por curto período vem aumentando
desde 2015, com cientistas
em 2020 estimando chance de 20% e revisando, no
ano passado, para até 40%.
Mesmo um ano com 1,5°C
de aquecimento pode ter
impactos terríveis, como
matar muitos dos recifes
de coral do mundo e di-

minuir a cobertura de gelo
do Mar Ártico. Em termos
de média de longo prazo,
a temperatura média global é agora cerca de 1,1°C
mais quente do que a média pré-industrial. “Perdas e danos associados
ou exacerbados pelas mudanças climáticas já estão
ocorrendo, alguns deles
provavelmente irreversíveis no futuro próximo”,
disse Maxx Dilley, vicediretor de clima da OMM.

do artista pop Andy Warhol

Obra Marilyn é vendida por US$ 195 milhões
Agência Brasil
O famoso retrato em silk-screen de Marilyn Monroe, feito
pelo artista pop Andy Warhol
em 1964, foi vendido por US$
195 milhões em leilão na última segunda-feira, recorde para
obra de um artista norte-americano vendida em leilão. Shot

Sage Blue Marilyn faz parte
de uma série de retratos que
Warhol fez da atriz após sua
morte em 1962 e, desde então,
se tornou uma das peças mais
conhecidas da arte pop.
Mantida na coleção dos negociantes de arte suíços Thomas e Doris Ammann, a obra
foi vendida pela Christie’s em
um leilão em Nova York. As es-

timativas de pré-venda haviam
chegado a US$ 200 milhões.
O quadro foi vendido por
preço de martelo, de US$ 170
milhões. Com o acréscimo de
taxas, o preço final chegou a
US$ 195 milhões.
A venda bateu o recorde anterior de uma obra de arte norte-americana em leilão, de US$
110,5 milhões, fixado em 2017

para uma pintura de Jean-Michel Basquiat, de 1982.
“Shot Sage Blue Marilyn é
o auge absoluto do pop americano”, disse Alex Rotter, presidente da Christie’s para as artes
dos séculos 20 e 21, em declaração anunciando o leilão. “A
pintura transcende o gênero
do retrato, superando a arte e a
cultura do século 20.”

pela primeira vez no parlamento

Príncipe Charles lê discurso da rainha
Agência Estado

A rainha Elizabeth foi substituída pelo príncipe Charles
durante o simbólico “discurso
do trono” na abertura do Parlamento do Reino Unido, ontem, em uma sinalização de
que a monarquia britânica se
prepara para uma transição
de poder no trono. Elizabeth,
atualmente com 96 anos, costuma abrir as sessões especiais
do Parlamento, fazendo a leitura do programa legislativo elaborado pelo governo para os 12
meses seguintes. Em 70 anos de
reinado, ela faltou ao evento em
apenas duas ocasiões: em 1959

e 1963, quando estava grávida
dos príncipes Andrew e Edward. A ausência da rainha já
havia sido anunciada pelo Palácio de Buckingham na última segunda-feira, mencionando “problemas de mobilidade”.
“A rainha continua sofrendo
problemas episódicos de mobilidade e, após consultar seus
médicos, decidiu relutantemente não participar do discurso do
trono”, explicou a Casa Real em
uma nota.
A saúde de Elizabeth é motivo de preocupação desde que
os médicos ordenaram que ela
ficasse de repouso em outubro
do ano passado. Além disso, a
monarca passou uma noite hos-

pitalizada para ser submetida a
exames médicos que nunca foram detalhados pela Casa Real.
Desde então, a rainha cancelou a participação em grandes
eventos e chegou a ser vista caminhando com dificuldades
com o auxílio de uma bengala.
Em contrapartida, o príncipe Charles, de 73 anos, cada vez
mais substitui a mãe em eventos oficiais, o que é entendido
por analistas e pela imprensa
britânica como um sinal claro de uma transição de poder
suave da monarca que há mais
tempo ocupa o trono britânico
e seu príncipe herdeiro.
Apesar disso, a liderança de
Elizabeth foi respeitada mesmo

em sua ausência. Charles não
chegou ao Parlamento de carruagem, como a rainha costuma fazer, mas sim em um Rolls-Royce com teto transparente.
Ele não vestiu a tradicional capa
de armino e nem a pesada coroa ornada com pedras preciosas, que “presidiu” a sessão sobre uma almofada diante do
espaço vazio.
O príncipe de Gales se sentou ao lado, em um trono menor, que já havia ocupado em
outras ocasiões ao lado de Elizabeth. Vestindo um uniforme
militar com várias condecorações e acompanhado pela esposa, Camilla, e o filho mais velho, William.
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IPCA do IBGE (em %)

Fixado em 04 de
maio de 2022

12,75%

R$ 1.212

-0,44%

-0,64%

-0,81%

R$ 5,134

R$ 5,410

R$ 6,325

Março
Fevereiro/2022
Janeiro/2022
Dezembro/2021
Novembro/2021

Vendas do varejo crescem
pelo terceiro mês seguido
Produtos

Metamarketing:
como o metaverso vai
influenciar as marcas

Segundo o gerente da Pesquisa Mensal do Comércio do
IBGE, Cristiano Santos, uma
sequência de altas seguidas
como essa não ocorria desde
maio até outubro de 2020. “Esses três meses de alta significam um trimestre forte, embora os crescimentos ainda não
sejam homogêneos entre todas as atividades”, destacou.
O IBGE apontou que a recuperação ainda não é difundida entre as atividades, já que
seis segmentos seguem abaixo do patamar pré-pandemia
e quatro estão acima, considerando o comércio varejista
ampliado.

Feirão para ‘limpar’ o nome é promovido pelo Procon-PB e conta com a participação de várias empresas e órgãos públicos do estado

até sexta-feira

Mutirão para renegociação de dívidas oferece
vantagens a consumidores de Campina Grande
Giovannia Brito

gibritosilva@hotmail.com

Está sendo realizado em
Campina Grande o 32o Mutirão de Renegociação de Dívidas, promovido pela Autarquia de Proteção e Defesa
do Consumidor (Procon-PB).
O evento conta com a participação de várias empresas e
um dos serviços mais procurados tem sido a renegociação de débitos com cartões
de crédito, segundo o Núcleo
do Procon-PB no município.
De acordo com a gerente do
Núcelo, Leonice Belmont, em
uma das negociações, as dívidas somavam R$ 40 mil. “Essas
pessoas endividadas são, em
geral, aquelas que perderam
filhos, pais, mães, esposas ou
maridos para a Covid-19. Elas
passaram a prover a casa de
tudo. Também estão entre essas, as que perderam seus empregos nos últimos dois anos e
tiveram que continuar sustentando a casa, mas acabaram

vendo as dívidas virarem uma
bola de neve, principalmente,
no cartão de crédito, onde os
juros são altos”, analisou.
Estão participando do mutirão órgãos e empresas como
a Cagepa, Energisa, escolas
particulares, operadoras de
celular, bancos, Empreender
-PB, entre outros. O evento
está sendo realizado no prédio
da antiga Faculdade de Administração da UEPB, no Centro,
das 8h às 16h, até a próxima
sexta-feira (13).
Vantagens
Leonice Belmont lembrou
que o mutirão oferece condições vantajosas como o parcelamento das dívidas em até
quatro anos. “Uma das empresas participantes, sem o mutirão, renegocia a dívida com o
consumidor solicitando uma
entrada de 30% do valor devido e parcela em poucas vezes.
Nesse feirão, essa mesma empresa requisita uma entrada de
10%, e o restante da dívida par-

celada em 48 vezes”, explicou.
O atendimento não precisa de agendamento prévio,
porém as senhas estão sendo entregues com número limitado a cada dia, e distribuídas por ordem de chegada dos
consumidores.
Aquelas pessoas que forem
renegociar suas dívidas com
bancos, instituições financeiras e telefonia dentro da plataforma consumidor.gov.br, devem baixar o aplicativo gov.br
e se cadastrarem previamente, para dar maior celeridade
ao atendimento, e assim possibilitar a renegociação de suas
dívidas e devolvendo o poder
de compra ao cidadão.
Para mais informações ou
dúvidas, o Procon-PB disponibiliza o contato através do
WhatsApp (83) 98618-8330 ou
disque 151 gratuito. Também
é possível ter informações no
site (www.procon.pb.gov.br) ou
nas redes sociais: Instagram ou
Facebook (@proconpb) e Twitter (@procongovpb).

“

Essas pessoas
endividadas
são, em geral,
aquelas que
perderam filhos,
pais, mães,
esposas ou
maridos para a
Covid-19. Elas
passaram a
prover a casa de
tudo. Também
são as que
perderam seus
empregos
Leonice Belmont

-0,14%

Georgina Luna

C
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Principais altas foram
em equipamentos
e material para
escritório, informática
e comunicação, livros,
jornais, papelaria e
artigos pessoais

103.109 pts

georginaluna@gmail.com | Colaboradora

Paraíba teve 1,3% de alta em relação a fevereiro e ficou acima da média nacional
tos, peças e material de construção, apresentou também
alta em março de 0,6% sobre o
mês anterior, e de 1,8% sobre
março do ano passado.
Regionalmente, as vendas
cresceram em 19 das 27 unidades da federação. Na passagem de fevereiro para março,
as principais altas foram em
equipamentos e material para
escritório, informática e comunicação, livros, jornais, revistas
e papelaria e outros artigos de
uso pessoal e doméstico. Por
outro lado, em meio ao impacto da inflação, houve queda nas vendas de supermercados e artigos farmacêuticos.

Ibovespa

MEundo
Marketing

resultado de março

O volume de vendas do varejo paraibano manteve crescimento pelo terceiro mês seguido sobre o mês anterior.
Dados da Pesquisa Mensal
de Comércio (PMC), divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), mostram que a Paraíba apresentou crescimento de
1,3% em março quando comparado ao mês anterior. O resultado ficou acima da média
nacional de 1% e representa a
terceira alta seguida do indicador no ano.
O comércio varejista ampliado da Paraíba, que inclui
as atividades de veículos, mo-

1,62
1,01
0,54
0,73
0,95
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onsiderado a nova era da Internet, o
metaverso, um novo mundo virtual onde
todos poderão interagir e realizar suas
atividades cotidianas por meio de avatares
digitais, tem despertado a curiosidade e
muitas dúvidas do público sobre como as
coisas vão acontecer nesse ambiente, ainda
em fase de desenvolvimento. Seu conceito é
uma palavra formada pelo prefixo “meta”, que
quer dizer “além” e um sufixo composto por
um reduzido da palavra “universo”, que ficou
assim simplificada em “verso”. Ou seja, “além
do universo”, ou pelo menos do nosso universo
tradicional. Trazendo para uma explicação mais
clara, pessoas reais que podem se conectar
em um mundo virtual para viver experiências,
trabalhar, e se relacionar com outras pessoas.
Criado a partir de diversas tecnologias,
como a realidade virtual aumentada, redes
sociais e criptomoedas, o fato é que a novidade
tem chamado a atenção de grandes marcas,
que já têm direcionado altos investimentos no
universo 3D, pensando de maneira estratégica
no impacto e nas formas de interação com os
consumidores.
Por se tratar de um ambiente de
relacionamentos, aquisições, entre outras
experiências, tornam-se muito propícias as
estratégias para se gerar essa proximidade e
interação entre marcas e usuários. Podemos
levar como referência as campanhas de
atualmente, porém, é preciso ter em mente que
isso será de uma forma muito mais imersiva.
A Nike anunciou recentemente o lançamento
do seu próprio mundo virtual, inspirado no
metaverso, na plataforma Roblox, tendo como
base de usuários crianças, adolescentes e
jovens. O ambiente denominado “Nikeland”,
permite aos jogadores equipar seus avatares
com produtos Nike em sua versão digital, além
da interação em jogos esportivos gratuitos.
Outras marcas conhecidas mundialmente,
como o McDonald ‘s, também resolveram
apostar no metaverso para se aproximar do seu
público. O restaurante recriou sua loja conceito
dentro do Minecraft e o iFood está permitindo
que você seja um entregador e ganhe dinheiro
virtual no jogo GTA. Outro exemplo da utilização
do metamarketing está na parceria entre a
Balenciaga e o jogo Fornite, com o objetivo de
divulgar suas roupas para um novo público.
Mas nem só o varejo está apostando nesta
nova estratégia, o mundo corporativo já analisa
entrar no ambiente do metaverso. Algumas
grandes empresas estão realizando testes para
utilizar o conceito de metaverso no universo
corporativo. Empresas como a Microsoft estão
desenvolvendo salas workrooms, uma imersão
dos colaboradores em um mesmo ambiente
virtual para realizar reuniões em tempo real.
Hoje, é muito comum os consumidores
adquirirem itens pela Internet. Agora, imagine
que em vez de comprar uma roupa on-line por
um catálogo de computador, você pudesse
visitar a loja em 3D usando óculos especiais
e pudesse experimentar as roupas, comprar
e receber os produtos reais em casa. Seria
incrível, não é mesmo? Para as empresas, seria
uma forma de aprimorar as experiências dos
seus clientes, para trazer facilidade e novos
sentimentos. Isso ajudaria muito a encurtar o
processo de decisão de compra e a melhorar a
conexão com o público.
Com a realidade virtual, as emulações desses
sentidos permitem uma experiência que dão a
sensação de estar presente. A interação entre
avatares — cliente e vendedor, por exemplo — e
a capacidade de vivenciar o espaço vão levar ao
digital os sentimentos positivos que influenciam
nas compras. Não será mais uma mera vitrine
de produtos e uma comparação de preços, mas
sim um momento em que as pessoas podem
agir seguindo o que sentem. E aí estrategistas
de marketing, preparados para esta nova
realidade?
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aumento de 42,4%

Brasileiro usa mais cartão de crédito
Mais de R$ 478,5 bilhões em pagamentos foram registrados no país apenas nos três primeiros meses do ano
Agência Brasil

Os pagamentos com cartões de crédito cresceram
42,4% no primeiro trimestre
do ano em comparação com
o período de janeiro a março
de 2021, segundo balanço divulgado ontem pela Associação Brasileira das Empresas de
Cartões de Crédito e Serviços
(Abecs). De acordo com a associação, foram movimentados
R$ 478,5 bilhões em pagamentos com cartões de crédito nos
três primeiros meses do ano.
Os cartões de débito foram
responsáveis por R$ 235,4 bilhões em pagamentos no primeiro trimestre, um aumento
de 15,2% em relação ao mesmo período do ano passado.
As transações com cartões pré
-pagos somaram R$ 44,6 bilhões de janeiro a março, alta
de 148,4% em comparação com
o primeiro trimestre de 2021.
Compras on-line
O crescimento das transações de cartões de crédito está
relacionado, segundo a Abecs, à expansão do comércio
on-line e também ao controle
da disseminação da Covid-19
no país. “A própria [variante]
Ômicron, quando teve uma
melhora, a partir de fevereiro, os números passaram a
acompanhar o que seria uma
normalidade da vida urbana”,
ressaltou o presidente da associação, Rogério Panca.
As compras pela internet
tiveram alta de 35,2% de janeiro a março em relação ao primeiro trimestre de 2021, totalizando R$ 162,4 bilhões. Do
montante, R$ 157,9 bilhões foram movimentados com cartão de crédito, alta de 35,4%.
Panca destacou ainda que
o percentual de crescimento é
muito alto devido à base baixa
de comparação, que foi o início
de 2021, quando a quarentena
contra a pandemia de Covid-19
provocava diversas restrições
à atividade econômica.
Gastos no exterior
Com a reabertura, os gastos no exterior, impulsionados pelas viagens, também
cresceram. No primeiro trimestre do ano, os brasileiros
gastaram, com cartão de crédito, fora do país, US$ 849,7
milhões, uma alta de 107,9%.
Os gastos de estrangeiros no
Brasil, também com cartões
de crédito, ficaram em US$
665,5 milhões, um aumento
de 64,5% em relação aos três
primeiros meses de 2021.
Os pagamentos por aproximação cresceram 455,9% nos
primeiros três meses do ano,
respondendo pelo movimento
de R$ 103,2 bilhões, sendo R$
58,1 bilhões por cartão de crédito, R$ 28,4 bilhões por cartão
de débito e R$ 16,7 bilhões por
cartão pré-pago.
Inadimplência
A inadimplência dos usuários de cartão de crédito vem
crescendo nos últimos meses
e chegou a 5,8% em fevereiro. Segundo Panca, o cenário
econômico adverso está prejudicando a capacidade das famílias de manterem os pagamentos em dia. “Desemprego
elevado, inflação alta, taxa de
juros elevada, isso tudo acaba
provocando uma corrosão da
renda das famílias”, enumerou, sobre as razões da alta do
percentual de pessoas com pagamentos em atraso.

Combate à inflação

Governo deve zerar tarifa de importação de produtos
Foto: Pixabay

Daniel Mello

Adriana Fernandes e
Lorenna Rodrigues

Agência Estado

Para tentar enfrentar um
cenário de alta da inflação,
o governo prepara uma medida para zerar a alíquota do imposto de importação de 11 produtos, entre
eles, o aço. O corte deve ser
anunciado amanhã e inclui
produtos da cesta básica e
da construção civil, segundo apurou o Estadão/Broadcast com fontes credenciadas que participaram da
elaboração da proposta.
Também nesta quinta,
o governo pode anunciar
uma nova redução geral de
10% na Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercosul,
o que incidiria sobre quase
todas as importações brasileiras, deixando de fora
poucos setores, como automóveis e cana-de-açúcar .
A ideia é, à revelia dos
demais países que integram
o grupo, fazer um novo cor-

Mercosul

Também é esperada
a redução de 10% na
Tarifa Externa Comum
(TEC), o que incidiria
sobre quase todas as
importações brasileiras
Medida deve beneficiar 11 produtos, entre eles, o aço e itens da cesta básica e da construção civil

descontos de até 90%

BNB inicia campanha
para quitação de dívidas
Um decreto do Governo
Federal, publicado na última
terça-feira (9), referente à Lei
14.166, permite que operações
de crédito realizadas há mais
de sete anos com recursos do
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste
(FNE) e que estejam inadimplentes possam receber descontos de até 90% para quitação da dívida. Os descontos
fazem parte da campanha de
renegociação que o Banco do
Nordeste (BNB) inicia hoje.
Entre os benefícios da renegociação estão a dispensa
de encargos de atraso, multa e mora nestas operações,
o que favorece a liquidação
ou repactuação da dívida em
condições mais vantajosas.
Ao optar pela prorrogação,
o cliente poderá pagar a dívida em até 10 anos. Nesse caso,
os descontos são limitados a
50% do saldo devedor.
Outro benefício oferecido
é a atualização do saldo pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), sem
acréscimos, em substituição
a outros indicadores. Com a
mudança, o cliente ganha a
vantagem de ter sua correção feita pelo indicador da
inflação e não por outros indicadores setoriais que possam ter sofrido distorções ao
longo do tempo.

Segundo o presidente do
Banco do Nordeste, José Gomes da Costa, a medida é
uma forma de ajudar os empresários durante o período de retomada da economia. “Há uma preocupação
em oferecer condições para
que os empresários consigam regularizar sua situação e possam realizar novos
investimentos. Esses benefícios oferecidos pelo Governo
dão oportunidade ao empresário de superar essas situações que tenham comprometido sua adimplência com o
FNE”, explica.
Os clientes podem aderir
aos benefícios diretamente
nas agências do Banco do
Nordeste ou iniciar o contato pelo 0800 728 3030.

Vantagens
Benefícios incluem
dispensa de encargos
de atraso, multa e
mora, favorecendo
a liquidação ou
repactuação da dívida

te nas alíquotas cobradas
para a compra de produtos
de fora do bloco, a exemplo
do que foi feito no fim do
ano passado.
Com as medidas, o governo quer dar um “choque de oferta” ao reduzir o
custo de importação de vários itens, o que contribuiria para forçar os preços da
indústria nacional para baixo. Os 11 produtos que serão
zerados pesam no bolso do
brasileiro e têm ajudado a
aumentar a inflação.
A avaliação é de que a
redução do tributo para importados poderia ser feita
sem prejudicar a indústria
nacional, já que decreto do
presidente Jair Bolsonaro
ampliou a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de 25%
para 35%. Na semana passada, porém, o ministro
Alexandre de Moraes, do
Supremo Tribunal Federal
(STF), suspendeu a medida
para os produtos industrializados no restante do Brasil que concorrem com os
fabricados na Zona Franca
de Manaus.
A redução do imposto de
importação dos 11 itens tem
de passar pela Câmara de
Comércio Exterior (Camex),
grupo que reúne representantes de vários ministérios,
além da Presidência. Em
março, o governo adotou
medida semelhante ao zerar, até o fim do ano, os tributos de importação de etanol, alguns alimentos e bens
de informática e de capital.

aperto financeiro

BC reconhece risco de desaceleração
forte da economia após altas da Selic
Thaís Barcellos e
Eduardo Rodrigues
Agência Estado

Após 10 altas consecutivas na Selic (a taxa básica de juros) e a sinalização
de um “provável” novo aumento em junho, o Comitê
de Política Econômica (Copom) do Banco Central reconheceu o risco de uma
desaceleração mais forte
da atividade doméstica nos
próximos meses.
Na semana passada, o

Copom elevou a Selic em
um ponto porcentual, de
11,75% para 12,75% ao ano.
Desde o início do processo de aperto monetário,
a Selic já subiu 10,75 pontos
porcentuais, a alta mais forte desde 1999.
“O Comitê avaliou os
riscos em torno do cenário
de referência para o crescimento em 2022 e 2023. O
Comitê ressaltou que o crescimento econômico veio em
linha com o que era esperado, mas o aperto das condi-

ções financeiras cria um risco de desaceleração mais
forte que o antecipado nos
trimestres à frente, quando seus impactos tendem a
ficar mais evidentes”, afirmou o BC, por meio da ata
da reunião da semana passada divulgada ontem.
O documento repetiu
ainda que o mercado de trabalho segue em recuperação e que os indicadores
relativos ao comércio e à indústria apresentaram melhora na margem.

leilões

Correios somam arrecadação recorde
com vendas de veículos em desuso
Karine Melo
Agência Brasil

O leilão de motocicletas,
furgões, vans e caminhões
que faziam parte da frota
dos Correios e alcançaram
o tempo de vida útil, teve
em 2021 o resultado mais expressivo dos últimos anos.
Segundo balanço divulgado,
no ano passado, a empresa
arrecadou mais de R$ 52 milhões com a alienação 6.714

veículos. O número é bem
superior aos 4.004 leiloados
entre os anos de 2017 e 2020.
Com os recursos, a estatal vem substituindo tais
veículos por novas viaturas.
A política corporativa de renovação prevê a substituição de 100% de toda a frota própria da empresa até
2023. A ação começou em
2020 e, somente no ano passado, os Correios receberam
1.505 furgões, totalizando

R$ 93 milhões em investimentos. O tempo médio útil
da frota nos Correios é de
três anos para motocicletas,
até sete anos para furgões
e 10 anos para caminhões.
Neste ano, só no primeiro semestre, os Correios vão
leiloar cerca de seis mil veículos. As licitações são feitas
por meio eletrônico, os editais estão no site da estatal,
e os leilões são realizados na
plataforma Licitações-e.
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Cultura cigana

Secult realiza festival no dia 28
A cidade de Sousa, no Sertão, tem, há 38 anos, a maior comunidade cigana do Brasil, uma das 27 existentes na PB
A dança, o artesanato, as
cantorias, a indumentária,
inclusive a mística cigana,
estarão à mostra do público
durante o 2o Festival de Cultura Cigana, que o Governo
do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, vai realizar no dia 28 de
maio, em Sousa. Lá se instalou, há 38 anos, a maior comunidade cigana do Brasil
e uma das 27 da Paraíba. O
evento vai reunir os moradores dos três ranchos que fixaram moradia em Sousa, no
Sertão, mas deve também receber representações de outros aglomerados espalhados pelo Estado.
A Secretaria de Estado da
Cultura (SecultPB) é a responsável pela organização do festival, nos moldes do que foi
feito em 2019. Outros dois seriam realizados em 2020 e
2021, mas foram impedidos
pelo estado de calamidade
criado pela pandemia do coronavírus.
O secretário da Cultura, Damião Ramos Cavalcanti, esteve em Sousa para
conversar com as comunidades ciganas e com os gestores municipais, no sentido de organizar a estrutura
e a programação do festival.
Ele esteve com o prefeito em
exercício, Zenildo Oliveira,
que garantiu total apoio ao
evento, e com o presidente da

Foto: Secom-PB

O secretário Damião Ramos (esq.) em uma das reuniões da Secult para tratar dos detalhes do evento deste ano, em Sousa

Fundação Municipal de Cultura, Augusto Ferraz Pereira, que indicou o local para a
realização da festa cigana: o
recém-reformado coreto da
Praça Bento Freire, conhecida
como Praça da Matriz.
“Na nossa gestão, temos
uma política de inclusão dos
povos ciganos, inclusive no
próprio serviço público. Em

algumas áreas, temos a presença cigana na estrutura da
Prefeitura. Nossas ações sociais têm feito o possível para
eliminar as barreiras de convivência e ampliar a aceitação
dos povos ciganos”, explicou o
prefeito, que aplaudiu a iniciativa do Governo do Estado de
manter o festival, e disse que
o incluirá na programação ofi-

cial de eventos do município.
Também participou dessas reuniões o articulador da
10a Região Cultural, José Iury
Nunes de Oliveira.
Estrutura
O coreto será transformado em palco, com luz e som,
para as apresentações artísticas do Festival, que terá can-

cidadania paraibana

Foto: Arquivo pessoal/Divulgação

qualidade dos serviços, ampliação da oferta e, nosso maior desafio, a desoneração tarifária”.
Por seus relevantes serviços
prestados ao estado da Paraíba,
Pepitone também será agraciado com a Medalha de Honra
ao Mérito Legislativo Senador
Humberto Lucena, proposta
pela deputada Pollyana Dutra.
Pollayana é, ainda, coautora da
propositura que concede a Medalha de Epitácio Pessoa ao diretor-geral da Aneel.
A Medalha de Epitácio Pessoa será entregue em outro momento, ainda a ser definido.
Na justificativa, a deputada em
coautoria com o deputado Ricardo Barbosa, defende a condução de Pepitone, na tomada de medidas estruturantes
para desonerar a tarifa de energia dos brasileiros. Isso inclui
“acordos com bancos, redução
de subsídios e alocação mais
eficiente de custos”, afirma a
justificativa da Medalha.

André Pepitone é diretor-geral da Agência Nacional de Energia

Perfil
Nascido em Alagoas, mas
filho e neto de paraibanos,
André Pepitone foi agraciado com o prêmio Personalidades do Ano de 2021, pelo Global Council of Sustainability
& Marketing e o Fórum das
Américas. Assumiu a gestão
da Aneel em 2018 tendo como
destaque o enfrentamento da

crise hídrica de 2020 e 2021 e
os efeitos econômicos da pandemia. Com Pepitone como
diretor-geral, a Aneel teve o
reconhecimento da Organização para a Cooperação de
Desenvolvimento Econômico (OCDE) — para quem a
Aneel está a um passo de se
tornar uma reguladora de referência mundial.

educação física a distância

UFPB oferece 1.053 vagas para graduação
A Universidade Federal
da Paraíba (UFPB), por meio
da Pró-reitoria de Graduação
(PRG), publicou, na segundafeira (9), edital de processo seletivo para ingresso em cursos
de graduação, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do
Brasil – UAB, na modalidade de
educação a distância, referente
ao período 2022.2. Estão sendo
ofertadas 1.053 vagas.
Estão sendo ofertadas vagas
para os cursos de Licenciatura
em Letras Libras, Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura
em Ciências Agrárias, Licenciatura em Letras Espanhol, Licenciatura em Letras Inglês, Licen-

ciatura em Letras Português
e Licenciatura em Matemática, distribuídas entre os polos
de Alagoa Grande, Cabaceiras,
Campina Grande, Conde, Cuité de Mamanguape, Duas Estradas, Itaporanga, João Pessoa,
Lucena, Mari, Pitimbu, Pombal, Santa Luzia, Araruna, Livramento, São Bento e Taperoá.
A inscrição poderá ser efetuada a partir das 9h desta quinta-feira, dia 12 de maio, até as
23h59 do dia 19 de maio, exclusivamente no endereço eletrônico https://sigaa.ufpb.br/public/
processo-seletivo.
Na inscrição, o candidato
deverá optar por um único cur-

Outros festivais
Também por meio da Secult, o Governo do Estado retomará neste ano outros dois
festivais, o Quilombola e o
Indígena. Ambos seguem o
mesmo conceito, de divulgar,
preservar e fortalecer a cultura e as artes desses povos.

desburocratização

Diretor da Aneel recebe título da ALPB hoje
O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), André Pepitone,
será contemplado com o Título
de Cidadão Paraibano e com a
Medalha do Mérito Legislativo Senador Humberto Lucena,
duas das maiores honrarias do
Poder Legislativo Estadual da
Paraíba. A entrega acontece em
sessão solene hoje, às 14h, na
Assembleia Legislativa.
A concessão do Título de
Cidadão Paraibano (Lei n o
12.197/2010) foi uma proposta
de autoria do deputado Jutay
Menezes. O parlamentar explica que a homenagem é um reconhecimento do estado da Paraíba à atual gestão da Aneel, cujo,
segundo o documento, tem seu
“trabalho pautado em entregas concretas para a sociedade, regras claras e transparentes que transmitem segurança e
confiança aos consumidores de
energia elétrica e aos agentes de
mercado, garantir melhoria da

tores, grupos de dança e bandas. Também serão instaladas
barracas e pavilhões, que abrigarão outras atividades, como
a tradicional leitura de mãos
e apresentação da indumentária, do artesanato e da culinária cigana.
O conteúdo do festival foi
tratado em duas reuniões que
o secretário Damião Ramos

Cavalcanti teve com os representantes dos ranchos.
Nesses encontros, ele explicou que o objetivo do festival é preservar a cultura cigana e fortalecê-la. “Vocês têm
uma rica cultura que precisa
ser preservada. Achamos que
os jovens percam o interesse
com o passar do tempo. Por
isso, eventos como o festival
são importantes, para os ciganos ou para qualquer outra
cultura, porque estimulam o
amor pelos próprios costumes”, argumentou.
Nos encontros com os ciganos, realizados numa escola próxima da comunidade
Rancho de Cima, o secretário
Damião Ramos esteve acompanhado da gerente executiva de Articulação Cultural,
Mariah Marques, e da diretora administrativa da Secult,
Marjorie Gorgônio.
Entre os representantes
ciganos, estiveram presentes
Nestor, Chico Cigano, Ronaldo Carlos, Maxilânia, Bozano, Reis, Sidnei, Juma, Jesus e
Leonardo.

so e polo da oferta de vagas. As
vagas dos cursos estão destinadas por polo, que o identifica,
mesmo os cursos tendo idêntica nomenclatura. Cada curso
terá oferta de vagas destinadas
aos candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou curso
equivalente.
A ocupação das vagas oferecidas em cada curso e em cada
polo será realizada de acordo com a escolha do candidato para as modalidades: ampla
concorrência; professores da
rede básica de ensino que não
possuem formação na área em
que atuam; e reserva de vagas –
candidatos que tenham cursa-

do, integralmente, o Ensino Médio em escola(s) da rede pública
em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou
que tenham obtido certificado
de conclusão de Ensino Médio
com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio –
Enem, de Exame Nacional para
Certificação de Competências
de Jovens e Adultos – Encceja
ou de exames de certificação de
competência ou de avaliação de
jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. Os candidatos a um curso
concorrem dentro de cada grupo para o qual se inscreveram.

Receita implanta novo
modelo de informações
Karine Melo
Agência Brasil

Cidadãos e empresas
poderão compartilhar seus
dados de forma rápida, fácil e segura para agilizar
operações como financiamentos ou empréstimos. A
novidade faz parte da primeira fase de um novo sistema implementado pela
Receita Federal.
Hoje, o contribuinte que precisa comprovar uma informação fiscal para obter um serviço
no mercado tem que procurar a Receita, gravar ou
imprimir a cópia de uma
ou mais declarações e levá-las até a instituição que
exige a informação.
Com o novo sistema,
o cidadão ou empresário
poderá compartilhar estas
mesmas informações de
forma instantânea, bastando alguns poucos cliques.
Com isso será facilitado
o acesso a serviços que necessitam da comprovação
de informações cadastrais
e econômico-fiscais.
Quais informações
O titular do dado terá total controle sobre o compartilhamento, indicando quais
informações serão enviadas, quem receberá os dados e por quanto tempo poderão ser acessados.
Na outra ponta, quem
recebe os dados ganha agilidade e confiabilidade sobre as informações.
Em nota, a Receita Federal destacou que este
modelo de compartilhamento de dados já foi
avaliado pela Autoridade Nacional de Proteção

de Dados (ANPD) que,
em Nota Técnica, concluiu que “o tratamento
de dados a ser efetuado
pela Receita Federal através do sistema Compartilha é lícito, uma vez que há
previsão legal no Art. 27,
caput, da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais), desde que realizado mediante o consentimento informado do titular dos dados”.
Solicitação
As instituições que quiserem receber os dados
pela plataforma já podem
solicitar o serviço junto ao
Serpro.
Somente as entidades
previamente cadastradas
poderão ser selecionadas
pelos usuários como destinatárias do compartilhamento. Os serviços oferecidos no site do Serpro são:
consulta renda: para
receber informações de
renda e o patrimônio declarados por pessoas físicas;
consulta restituição
IRPF: para receber informações sobre a restituição
de imposto de renda das
pessoas físicas; ou
consulta faturamento:
para receber informações
sobre o faturamento de
pessoas jurídicas.
Próxima etapa
De acordo com a Receita Federal, após o credenciamento de cidadãos e
empresas, a próxima etapa
será liberar o serviço Compartilha. A previsão é de
que a funcionalidade esteja disponível no início do
mês de junho.
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risco de diabetes após covid

Aumento de casos é investigado
Segundo pesquisa, é possível que haja influência do vírus SARS-CoV-2 na alta do número de pacientes
Beatriz de Alcântara

alcantarabtriz@gmail.com

Uma pesquisa publicada
na revista Diabetes/Metabolism Research and Reviews
na edição deste mês aponta o
risco de uma onda de diabetes após a pandemia da Covid-19. De acordo com o artigo, é possível que haja uma
influência do vírus SARSCoV-2 no funcionamento das
chamadas células beta, que
são as responsáveis por sintetizar a insulina, hormônio
que regula a glicose no sangue, bem como na imunidade. Mas, outras explicações
podem ser apontadas para o
número crescente de diagnósticos de diabetes durante o período pandêmico.
Para o endocrinologista e
metabologista, Fellipe Menezes, a pandemia intensificou
as idas dos brasileiros às unidades hospitalares e aos consultórios médicos e isso propiciou o crescimento do número
de casos diagnosticados de
diabetes. Contudo, essa não
é a única relação entre a pandemia e a “doença do açúcar”.
As pessoas com o diagnóstico de diabetes foram umas
das primeiras a entrarem no
chamado “grupo de risco”
da Covid-19, justamente pela
reação do corpo na interação
com o novo coronavírus. Não
possuem maior risco de contaminação, mas maior risco
de complicações em decorrência da doença. De acordo
com Menezes, o SARS-CoV-2
provoca uma inflamação no
organismo que ocasiona aumento da glicemia, “por isso
os pacientes diabéticos apresentaram piora nos níveis glicêmicos quando estavam infectados pelo vírus”.
Para o especialista, o coronavírus contribuiu de maneira indireta para aumentar
os casos de diabetes, principalmente a diabetes chamada de “tipo 2”, que tem como
fator de risco principal a obesidade. “As pessoas ficaram
mais tempo dentro de casa,
sedentárias e pedindo comida por aplicativos [de entrega
a domicílio], o que propiciou
o aumento do ganho de peso
de milhões de pessoas e contribui para aumentar o número de casos de diabetes tipo 2”,
observou Fellipe.

Em relação à diabetes do
tipo 1, ainda não há correlação, visto que esse tipo da
doença é considerado autoimune e tem a genética/
hereditariedade como fator
de risco. Nesses casos, o corpo passa a atacar as células
pancreáticas que produzem
a insulina, o que leva a necessidade do uso contínuo do
hormônio através das aplicações de injeções, por exemplo.
Segundo dados da Sociedade
Brasileira de Diabetes, esse
tipo acomete de 5 a 10% das
pessoas diagnosticadas com
a doença.
Quanto ao tipo 2, que está
presente em cerca de 90% das
pessoas diagnosticadas com
diabetes, o organismo não
consegue produzir insulina
suficiente para o seu funcionamento ou não consegue
usar da forma adequada esse
hormônio produzido, o que
acaba gerando descontrole
glicêmico. Nesses casos, a depender da gravidade da doença, é possível controlar com
atividade física e planejamento alimentar.
Até o momento, conforme
destaca Fellipe Menezes, a relação que se sabe que existe
entre a diabetes e a Covid-19
é a descompensação glicêmica causada pelo efeito inflamatório do coronavírus no
corpo. Além disso, como o fator obesidade é risco causador
da diabetes em um de seus tipos, as boas práticas de saúde
devem ser mantidas por toda
a população. “É importante
manter bons hábitos alimentares e praticar atividades físicas regulares mesmo nesse
período da pandemia”, finalizou o endocrinologista.

Foto: Arquivo pessoal
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O endocrinologista Fellipe Menezes recomenda atividade física

plataforma gov.br

Site reúne serviços para estudantes
Pedro Peduzzi
Agência Brasil

Doença

As pessoas
com o diagnóstico de
diabetes estavam entre
as primeiras a entrar
no chamado
“grupo de risco”
da Covid-19

Os serviços e informações
disponibilizados pela plataforma gov.br a estudantes da
educação básica à superior
estão agora concentrados em
um só site: o Perfil do Cidadão Brasileiro Estudante.
O espaço é uma espécie
de atalho que possibilita obter ou protocolar documentos e acessar programas do
Ministério da Educação –
como o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem), Sistema de Seleção Unificada
(Sisu), Programa Universida-

de para Todos (Prouni), Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade)
e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Possibilita também fazer
pesquisas em universidades,
institutos ou outras entidades educacionais e obter informações sobre programas
de assistência social e serviços de finanças, impostos e
gestão pública.
Há também serviços para
estudantes com deficiência e
estrangeiros, biblioteca digital e informações sobre infraestrutura, trânsito e transportes de estudantes.

Empregos
O perfil permite ainda o cadastro de currículos e disponibiliza serviço
de busca de vagas no Sistema Nacional de Emprego
(Sine). Pode-se agendar entrevista com possíveis empregadores.
Segundo o Ministério
da Educação, o Perfil do Cidadão Brasileiro Estudante
“concentra diversas informações e serviços voltados
para o público estudantil,
tornando mais fácil para
o usuário navegar na plataforma e encontrar o que
deseja”.

sobre cigarro eletrônico

Entidades médicas esperam decisão da Anvisa
Marcelo Brandão
Agência Brasil

Sociedades médicas brasileiras esperam que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decida ainda
este ano manter proibida a
importação e venda de cigarros eletrônicos no Brasil. Em
2009, a agência publicou resolução proibindo os chamados
Dispositivos Eletrônicos para
Fumar (DEFs), que agora passam por processo de discussão e atualização de informações técnicas.
A Anvisa está na fase da
Tomada Pública de Subsídios,
aberta a receber informações
técnicas a respeito dos cigarros eletrônicos. “Esperamos
que até o fim do ano tenhamos
essa decisão. Mas o nosso pa-

pel agora é entregar à Anvisa
todas as evidências científicas
comprovando os malefícios
do cigarro eletrônico”, disse
Ricardo Meirelles, da Associação Médica Brasileira (AMB).
A AMB, o Conselho Federal de Medicina (CFM) e
entidades médicas, como a
Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT),
têm se unido em torno da
proibição do comércio dos cigarros eletrônicos. Essas entidades alertaram a Anvisa
sobre os prejuízos desse aparelho e têm lutado contra a
informação falsa dos fabricantes, que afirmam que o cigarro eletrônico é alternativa
mais saudável ao cigarro convencional.
“Vários estudos comprovam que os Dispositivos Ele-

trônicos para Fumar (DEFs)
causam danos à saúde. Eles
podem causar irritação brônquica, inflamação em quem
tem doença pulmonar obstrutiva crônica (Dpoc). Essas
pessoas não podem usar o cigarro eletrônico de maneira
nenhuma”, afirmou Meirelles.
Aristóteles Alencar, da
Sociedade Brasileira de Cardiologia, explicou que esses
aparelhos produzem partículas ultrafinas. Essas partículas conseguem ultrapassar
a barreira dos alvéolos do pulmão e caem na corrente sanguínea, provocando inflamação. “Quando essa inflamação
ocorre no endotélio, que é a
camada que reveste internamente o vaso, pode dar início a eventos cardiovasculares agudos, como o infarto e

a síndrome coronariana aguda, a angina do peito”.
Esse tipo de cigarro, chamado de vapers pelos fabricantes, na intenção de desassociar à figura do cigarro,
contém uma série de substâncias nocivas e cancerígenas.
Eles trazem, em sua composição, substâncias como nicotina, propilenoglicol e glicerol, ambos irritantes crônicos;
acetona, etilenoglicol, formaldeído, entre outros produtos
cancerígenas e metais pesados (níquel, chumbo, cádmio,
ferro, sódio e alumínio). Para
atrair consumidores, são incluídos aditivos e aromatizantes como tabaco, mentol, chocolate, café e álcool.
“O efeito protetor que se
atribuía ao cigarro eletrônico não existe. Em países que

liberaram esses produtos há
crescente aumento de doenças cardiovasculares na população abaixo de 50 anos”,
disse Alencar.

“
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ao cigarro
eletrônico
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Aristóteles Alencar

cardiologia

Programa de
qualidade no
SUS é lançado
Pedro Peduzzi
Agência Brasil

O Ministério da Saúde
lançou ontem o Programa
de Qualidade na Cardiologia (QualiSUS Cardio),
iniciativa que tem, por objetivo, monitorar as condições da assistência cardiovascular no Sistema
Único de Saúde (SUS).
Por meio do programa, serão estabelecidos
metas, parâmetros e indicadores que poderão resultar em repasses para as
unidades de saúde, de forma a estimular melhores
serviços de cardiologia
no país.
De acordo com o ministério, o programa
“classifica os estabelecimentos de saúde do SUS,
habilitados no âmbito da
alta complexidade cardiovascular, em níveis de
desempenho a partir da
avaliação de critérios relativos ao parâmetro de
produção, à complexidade e à qualidade da assistência ofertada à população, estabelecendo
incrementos sobre os valores de procedimentos
cirúrgicos do aparelho
circulatório”.
Adesão voluntária
Segundo a secretária
de Atenção Especializada à Saúde, Maíra Botelho, estão previstos R$
200 milhões em aportes
para o programa. “A adesão é voluntária mas, se
aderir, terá a obrigação
de alimentar o registro
nacional de implantes,
no módulo angioplastia”,
disse a secretária ao destacar que a complexidade
dos procedimentos executados também será levada em consideração.
“Nosso objetivo é avaliar desempenho dos hospitais e premiar as boas
práticas. É pagar para
quem entrega o melhor
resultado”, disse ao apresentar os quatro eixos do
programa: diagnóstico
situacional; modelo de
aporte adicional dos recursos condicionado ao
desempenho alcançado;
fortalecimento dos processos de gestão e aprimoramento da qualidade
assistencial; e capacitação
profissional.
A adesão dos hospitais ao programa será por
meio do Sistema de Apoio
à Implementação de Políticas em Saúde. Os estabelecimentos devem registrar
seus respectivos atendimentos junto ao Registro
Nacional de Implantes.
O ministério informa
que a classificação por
níveis de desempenho
será atualizada a cada
dois anos. O monitoramento e a avaliação serão feitos nos âmbitos federal, estadual, distrital
e municipal, “responsáveis pelo controle do efetivo cumprimento dos
critérios, parâmetros e
indicadores”.
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paraibano 2022

Ingressos estão à venda para decisão
Botafogo e Campinense fazem o primeiro jogo no dia 14, que deve ter árbitro da Fifa e também uso do VAR
Fabiano Sousa

fabianogool@gmail.com

Com a primeira partida da final do Campeonato Paraibano entre Botafogo e Campinense, agendada para o próximo sábado (14),
às 16h, no Estádio Almeidão, em
João Pessoa, a diretoria do Botafogo iniciou a venda dos ingressos, limitada apenas para torcedores do clube mandante da partida.
No entanto, as diretorias das duas
equipes tentam reverter a situação e garantir a presença da torcida visitante nas partidas finais da
competição.
Os valores das entradas, estabelecidas pela diretoria do Belo, para
torcida única, variam de R$ 10 a
R$ 100, para os locais de arquibancada sombra, arquibancada
sol e setor das cadeiras, respectivamente. A venda direcionada apenas para torcida única foi confirmada pelo presidente do clube.
“A lei é feita para ser cumprida.
Em se tratando de determinação,
ou se cumpre, ou se recorre dela.
Mesmo sendo contrário à decisão,
a princípio, o Botafogo está cumprindo o que foi estabelecido pelo
Ministério Público. Infelizmente,
a venda dos ingressos está sendo
realizada apenas para a torcida do
clube mandante”, confirmou Alexandre Cavalcante, presidente do
Botafogo.
O alvinegro segue uma orientação do Ministério Público da Paraíba (MPPB), que definiu que os
jogos da decisão do Campeonato
Paraibano, terão presença de torcida única. De acordo com o MPPB,
a medida foi tomada pela Comissão Estadual de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios, derivada dos últimos acontecimentos

“

Foto: Guilherme Drovas/Botafogo

A lei é feita para
ser cumprida. Em
se tratando de
determinação, ou
se cumpre, ou se
recorre dela. Mesmo
sendo contrário a
decisão, a princípio,
o Botafogo está
cumprindo o que foi
estabelecido pelo
Ministério Público.
Infelizmente, a
venda dos ingressos
está sendo realizada
apenas para a torcida
do clube mandante
Alexandre Cavalcante

Jogadores do Botafogo seguem treinando na Maravilha do Contorno para o primeiro jogo decisivo do Paraibano

de vandalismo e de violência no
âmbito futebolístico da 1a divisão
do Estado, como modo de prevenção e de assegurar a segurança dos
torcedores nos estádios.
Apesar de cientes da determinação do MPPB, as diretorias dos
clubes, ainda articulam seus respectivos departamentos jurídicos,

na tentativa de modificar a decisão e garantir a presença das duas
torcidas, até antes da realização do
primeiro confronto da final, neste sábado.
“Tenho conversado constantemente com Alexandre Cavalcante sobre essa possibilidade. Temos
buscado alinhar com os dois de-

partamentos jurídicos dos clubes,
um diálogo junto aos órgãos de
segurança, incluindo o Ministério Público, com relação à presença da torcida visitante, nas partidas
finais do Campeonato Paraibano.
Acredito que até antes da realização da primeira partida, teremos
uma definição sobre essa possibi-

lidade”, afirmou Danylo Maia, presidente do Campinense.
Para os dois jogos da final do
Campeonato Paraibano 2022, o
Botafogo solicitou junto à Federação Paraibana de Futebol, a arbitragem de fora dos quadros da
FPF, além da utilização da ferramenta do VAR.

esporte de patos

Torcida cobra transparência na gestão e ameaça ir à Justiça
n
O clube
sertanejo
não disputa
a primeira
divisão
do futebol
estadual desde
a temporada
de 2019,
quando foi
rebaixado pela
última vez

Fabiano Sousa

fabianogool@gmail.com

Em 2022, o Esporte Clube de Patos,
um dos clubes mais tradicionais da
Paraíba, completa 70 anos de história,
querendo, neste ano simbólico, reestruturar o clube na expectativa de voltar a
disputar a 1a divisão do futebol paraibano. O clube sertanejo não disputa a
primeira divisão do futebol estadual
desde a temporada de 2019, quando foi
rebaixado pela última vez. Em 2021, o
clube alegou problemas financeiros e
ingressou com uma ação no Tribunal
de Justiça Desportiva de Futebol da Paraíba (TJDF-PB) para permanecer na
segundona. De acordo com a diretoria, o clube vai disputar a 2a divisão estadual, nesta temporada.
"Temos enfrentado muitos desafios
em função do período da pandemia.
Após o nosso rebaixamento para a segunda divisão, em 2019, não houve a
competição em 2020 por conta da pandemia. Em 2021, abdicamos de disputar
a 2a divisão por conta de dificuldades
financeiras. Este ano, vamos disputar o
campeonato estadual das categorias de
base e disputar a 2a divisão, com o objetivo de retornarmos à elite do futebol
do estado. Precisamos unir forças para
reestruturar o clube”, comentou Dário
Leitão, presidente do clube.
Se dentro de campo o objetivo é lutar pelo retorno à 1a divisão estadual,
fora dele, o “Terror do Sertão” enfrenta divergências entre representantes
de torcida organizada e membros da
atual diretoria. Representada pelo assessor jurídico, Heber Tiburtino, o mo-

vimento da torcida organizada “Labareda” denominado de "Transparência
Já” reivindica ações pontuais relacionadas a atual diretoria do clube.
“O clube atualmente está na 3ª divisão do futebol estadual, no entanto,
alega que vai disputar a 2a divisão. Há
cerca de 45 dias, nos reunimos com
membros da diretoria, solicitando a
entrega de alguns documentos para
que pudéssemos conhecer a atual realidade do clube, mas nada nos foi apresentado até agora. A nossa intenção é
reivindicar a transparência na prestação de contas nos últimos cinco anos;
a criação de um novo estatuto; a relação de sócios ativos e inativos; além da
apresentação de um planejamento e a
antecipação das eleições do clube”, comentou Heber Tiburtino.
O atual presidente, Dário Leitão, rebateu as reivindicações, disse estar disposto a um diálogo com o representante da torcida organizada e afirmou que
todas as questões administrativas do
clube estão sob controle.
“Estou apto a conversar com o representante da torcida, desde que seja
apresentado um projeto que possa somar as reivindicações apresentadas.
De fato, esse movimento tem o objetivo
de causar instabilidade em nossa gestão. A situação administrativa do clube está sob controle. O momento é de
união e não de formular desagregações
que fragilizam ainda mais a instituição.
Vamos em busca de novos momentos,
com o objetivo de recolocar o clube na
elite do futebol paraibano”, disse.
Apesar de em 2022 o clube chegar à
marca de sua sétima década de histó-

Fotos: Valdemir Nunes e Reprodução/Instagram

Reunião da torcida organizada
“Labareda”, que reivindica
documentos para conhecer
a realidade do clube. Já o
presidente Dário Leitão (ao lado)
afirma que o movimento tenta
apenas tumultuar a sua gestão à
frente do Esporte de Patos

ria, as divergências entre a atual diretoria e membros de torcida organizada
parecem não ter fim. Heber Tiburtino,
assessor jurídico da “Labareda” prometeu ir à Justiça, caso as reivindicações da
torcida não sejam atendidas por parte
da diretoria do clube.
“O clube está acima de qualquer di-

retoria, nosso objetivo é sempre lutar
pelo melhor para o clube. Caso não sejam apresentadas as transparências por
parte da diretoria, vamos encaminhar
ao Ministério Público Estadual, um pedido de ação para que se investigue a
não apresentação de documento da Lei
da Transparência”, finalizou.
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brasileiro sênior

Federação da PB convoca 14 judocas
Atletas paraibanos vão disputar a competição nos dias 11 e 12 de junho, na cidade de Porto Velho, em Rondônia
Foto: Reprodução/Instagram

Laura Luna

lauraluna@epc.pb.gov.br

A Federação Paraibana
de Judô (FPJ) divulgou a
lista com os nomes dos atletas e técnicos convocados
para o Campeonato Brasileiro Sênior, que será realizado entre os dias 11 e 12
de junho, na cidade de Porto Velho, em Rondônia. Ao
todo foram convocados 14
judocas, divididos igualmente entre homens e mulheres. Os atletas deverão
confirmar suas participações até o próximo dia 15.
Em caso de desistência, o
2o colocado no ranking estadual será convocado automaticamente.
Os atletas paraibanos
têm boas chances, já que
vêm de uma sequência de
campeonatos importantes,
como coloca João Neto técnico e coordenador da Seleção Paraibana de Judô.
“Viemos de um regional
onde tivemos bons resultados, podendo destacar para
esse campeonato a convocação de Airton Neto que
foi ouro no regional”. O entrevistado chama a atenção
para o nível do evento, um
dos mais importantes do
segmento. “Um dos mais
fortes do judô nacional que
reúne atletas de alto rendimento. Medalhar em um
evento como esse é uma
forma de mostrar a força
do judô local”.
O atleta campeão da
fase final do Brasileiro Sênior passa a participar dos
treinamentos com a seleção principal, como explica João Neto. “E posteriormente, dependendo do
rendimento, esse atleta poderá participar de alguns
eventos representando o
Brasil”. As expectativas
são as melhores, como pontuou o técnico. “Eu acredito muito na possibilidade
da gente ter atleta medalhando e quem sabe participando dos treinamentos
com a seleção principal”.

gvarellajp@gmail.com | Editor de Esportes

Sócio-torcedor
não empolga

A

João Neto, técnico da seleção, está convicto de uma boa participação dos paraibanos no evento

Convocados
Confira a lista completa dos convocados
Ligeiro – 48kg: Vanessa Ferreira do C. Silva
Meio leve – 52kg: Dayeny Ellen F. Carvalho
Leve – 57kg: Amanda França da Silva
Meio médio – 63kg: Valesca Silva dos Santos
Médio – 70kg: Fernanda Silva do Nascimento
Meio pesado – 78kg: Jayane Kelly dos Santos Lima
Pesado + 78kg: Beatriz da Silva Costa
Ligeiro – 60kg: Ayrton Pinheiro de Farias Neto
Meio leve – 66kg Walison Alves da Silva
Leve – 73kg: Matheus Henrique Medeiros Villar
Meio médio – 81kg: Ícaro Gomes da Silva
Médio – 90kg: Paulo Martins de O. Neto
Meio pesado -100kg: Tawan Teodosio Medeiros
Pesado + 100kg: Arlisson Souza Ramos

jogos sul-americanos

Brasil conquista 64 medalhas de ouro
de muito sucesso. Conquistamos em Rosário mais medalhas de ouro do que na última
edição dos Jogos Sul-americanos da Juventude, o que comprova a melhora qualitativa
em nosso desempenho. Isso
só demonstra que o trabalho
em parceria com as confederações está surtindo efeito.
Queremos intensificar essas

ações para que as próximas
gerações venham cada vez
mais fortes”, analisou o chefe
da missão brasileira em Rosário e diretor de Desenvolvimento Esportivo do COB,
Kenji Saito.
Em Rosário, o Brasil foi representado por 230 atletas de
até 18 anos em 26 modalidades: atletismo, badminton,

basquete 3x3, boxe, ciclismo,
escalada esportiva, esgrima,
futsal, ginástica artística, handebol de praia, hóquei sobre
grama, judô, karatê, levantamento de pesos, natação,
patinação artística, patinação velocidade, rugby, skate
street, taekwondo, tênis, tênis
de mesa, tiro com arco, triatlo,
vôlei de praia e wrestling.
Foto: Time Brasil/Divulgação

A nova geração do esporte brasileiro mostrou sua força
dentro do continente. Assim
como no Pan Júnior de Cali,
em novembro de 2021, o Brasil
terminou os Jogos Sul-americanos Rosário 2022 no topo do
quadro de medalhas. Com 64
ouros, o país superou a participação na última edição
do evento, em Santiago 2017,
quando subiu ao degrau mais
alto do pódio 61 vezes. O Brasil liderou a competição durante os 12 dias de disputa
e finalizou a campanha com
um total de 147 medalhas
(foram ainda 40 pratas e 43
bronzes). Das 26 modalidades com representantes nacionais em Rosário, 24 subiram ao pódio. Para o Comitê
Olímpico do Brasil (COB), todos os objetivos foram cumpridos na competição. Agora,
muitos destes jovens atletas
entram no radar da entidade
e serão monitorados e apoiados em seu desenvolvimento esportivo.
“Nós tivemos uma missão

Geraldo
Varela

O futsal foi uma das modalidades que subiram no lugar mais alto do pódio

paixão do torcedor por um clube não
tem refletido nos números recentemente
divulgados do programa sóciotorcedor. Campanhas e mais campanhas
têm sido feitas como forma de atraí-lo já
que dá direito a assistir aos jogos, desconto
em produtos oficiais e participaçao em
ações e eventos exclusivos. Como pode,
por exemplo, o Flamengo que tem mais de
40 milhões de torcedores espalhados pelo
país ter menos de 70 mil sócios-torcedores?
E o Botafogo paraibano que se gaba de
ter a maior torcida do estado e não possui
nem dois mil no referido programa. A gente
sabe que a pandemia afetou diretamente o
bolso de muita gente e o afastamento dos
estádios foi forçado, afinal o inimigo oculto
estava no ar. Mesmo antes da pandemia, os
números não eram expressivos e confesso
não entender o desprezo dos torcedores
em relação aos programas. Seria a falta de
gestão dos dirigentes? Pode ter sentido, afinal
a transparência nas ações administrativas
não é o forte de nossos dirigentes. O maior
patrimônio de um clube é o seu torcedor e
a ele todo gestor deve explicações. Então,
a fidelidade está diretamente ligada à
transparência. O programa sócio-torcedor fala
bastante em descontos de produtos oficiais.
Não vejo isso na compra de uma camisa que,
convenhamos, é vendida por um valor absurdo
e não alcança as classes menos favorecidas,
aquelas que a gente vê mais nos estádios. E o
preço dos ingressos? Muito caro para a nossa
realidade. Dias atrás, o Botafogo fez uma
campanha promocional no valor dos ingressos
no jogo contra o Nacional e viu o estádio muito
bonito nas arquibancadas. Porque não insistir
nas promoções? Voltando à questão do sóciotorcedor e olhando basicamente para o nosso
futebol não vejo nenhum clube com programa
diferente, pois todos falam apenas em assistir
jogos com preços diferenciados ou até mesmo
sem pagar. Um clube tem de fomentar o seu
lado social, embora o futebol seja o seu maior
produto. O amor ao clube não pode ficar
restrito ao jogo e sim de outras ações pontuais
com o engajamento do departamento social e
de marketing. É de se perguntar: o que clube
tem a oferecer a mim e minha família, além
do futebol? A preço de hoje, nada. Imagine
no período em que não tem jogos. Tudo para
e a inadimplência vira consequência nessa
falta de opções. Entendo que para ser sóciotorcedor se faz necessário uma gama maior
de opções ao associado com ele participando
mais ativamente da vida do clube, tendo direito
a escolher os seus representantes na diretoria,
nunca restrito ao assento na arquibancada.
Clássico emoção
No próximo sábado começam as emoções das finais do Campeonato Paraibano e
novamente Botafogo e Campinense que têm
dominado os últimos 10 anos no futebol do
estado. Em 2012, 2015, 2016 e 2021 deu Raposa, sendo que 2013, 2014, 2017, 2018 e 2019
deu Belo. Só em 2020 deu Galo. Nessa década cresceu a rivalidade entre as duas equipes e espera-se dois jogos bem movimentados, não sendo possível apontar um favorito,
mesmo considerando que a decisão, o último
jogo, será em Campina Grande. Botafogo e
Campinense estão disputando a Série C do
Brasileiro e até o momento fazem campanhas
regulares com atuações sem empolgar os
torcedores. Quiçá façam dois grandes jogos.
Liga Nacional
Há tempo que a gente escuta falar em
criação de Liga no futebol brasileiro.O Clube
dos Treze, criado em 1987, ainda durou muito, 11 anos, e sua extinção se deu por contas
de divergências entre dirigentes, o mesmo
que está acontecendo agora quando se tenta
ressuscitar uma liga. Quando envolve paixão, a razão passa muito longe e o entendimento fica distante. Essa Liga não sai. Será?
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Racismo

Conmebol anuncia sanções severas
Entidade sul-americana aumenta a multa por atos e sinaliza a realização de jogos com portões fechados
Agência Estado
A Conmebol prometeu
não aceitar mais atos de intolerância em seus torneios
e deu o primeiro passo para
o fim da discriminação nos
estádios. Após sete registros de racismo presenciados
durante os jogos da quarta rodada das copas Libertadores e Sul-Americana, a
entidade anunciou mudança no Código Disciplinar,
prometendo duras punições
para jogadores, torcedores e
até instituições. As penas variam de cinco jogos a US$ 100
mil (aproximadamente R$
513 mil) Antes, a multa não
passava de R$ 150 mil. Jogos
também podem ser disputados com portões fechados.
Torcedores de Palmeiras
(contra Emelec), Corinthians
(Boca Juniors), Fortaleza (Ri-

ver Plate), Red Bull Bragantino (Estudiantes), Flamengo (Universidad Católica) e
Fluminense (Olímpia e Millonarios), foram vítimas de
racismo somente na última
semana de abril por membros de torcida de rivais sul
-americanos. Em sua grande
maioria, com os oponentes
imitando macaco em direção aos brasileiros. Alguns
acabaram presos e liberados
após pagamento de fiança. A
Conmebol, agora, promete
punições de verdade.
Foram quatro modificações no artigo 17, que trata de discriminação. "Qualquer jogador ou oficial que
insulte ou atente contra a
dignidade humana de outra pessoa ou grupo de pessoas, por qualquer meio, por
motivos de cor de pele, raça,
sexo ou orientação sexual,

etnia, idioma, credo ou origem, será suspenso por um
mínimo de cinco jogos ou
por um período de tempo
mínimo de dois meses", traz
o artigo 1.
O 2o segue a mesma linha, ao falar das associações para qual os "racistas"
representem. "Qualquer Associação Membro ou clube
cujos torcedores insultem
ou atentem contra a dignidade humana de outra pessoa ou grupo de pessoas, por
qualquer meio, por motivos de cor de pele, raça, sexo
ou orientação sexual, etnia,
idioma, credo ou origem,
será sancionada com uma
multa mínima de cem mil
dólares americanos (USD
100.000). Da mesma forma,
o Órgão Judicial competente poderá impor a sanção
de jogar um ou vários jogos

à porta fechada ou o fechamento parcial do estádio ".
Outros dois artigos preveem punição para torcedores racistas e suas consequentes associações. "Se as
circunstâncias particulares
do caso requerem, o órgão
judicial competente poderá impor sanções adicionais
à associação membro ou ao
clube, jogador ou oficial responsável", traz o artigo 3.
No quatro, a Conmebol
anuncia a proibição de propaganda de ideologias. "Se proíbe qualquer forma de propaganda de ideologia antes,
durante e depois da partida.
Aos infratores dessa disposição, serão de aplicação as
sanções previstas nos pontos
1 ao 3 desse mesmo artigo."
As competições retornam já
no meio da próxima semana, com as regras já válidas.
Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Curtas
Copa do Brasil com seis
jogos na rodada de hoje
Seis jogos pela Copa do Brasil vão acontecer
nesta quarta-feira com quatro gigantes do futebol
brasileiro em campo buscando classificação à
oitavas de final. Em Volta Redonda, no Estádio
Raulino de OLiveira, às 19h30, o Flamengo recebe
o Altos-PI. No jogo de ida a vitória foi rubro-negra
por 2 a 1. Em crise, o time comandado por Paulo
Sousa busca a reabilitação após a derrota para
o Botafogo. Mais cedo, às 19 horas, o Palmeiras
enfrenta a Juazeirense, no Estádio do Café. O
Verdão venceu na ida por 2 a 1. Já o Corinthians
pega a Portuguesa-RJ, na Arena Neo Química, às
21h30, após empatar de 1 a 1 no primeiro jogo.
No mesmo horário vão jogar Vila Nova-GO e
Fluminense, no Serra Dourada. Tricolor venceu
no Rio por 3 a 2. Os outros jogos são Cuiabá x
Atlético-GO e Ceará x Tombense. Pelo Brasileiro
Sub-20 feminino, o Botafogo-PB volta a enfrentar
o Juventude, hoje, às 14h, em Parnaíba do Sul.

Sonho de Jorge Jesus é
treinar a seleção brasileira

Vários atos discriminatórios foram registrados em jogos válidos pela Copa Libertadores, entre eles o confronto Emelec x Palmeiras

veto da cbf

Guarani x Vasco não será em Manaus
Agência Estado
Sem poder jogar no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani tentou mandar o
jogo contra o Vasco, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em Manaus, na Arena Amazônia.
Mas a mudança no jogo marcado para o dia 19 deste mês
foi vetada pela Confederação
Brasileira de Futebol.
A CBF vetou porque, pelo
regulamento da competição,
o clube mandante tem que jogar dentro do seu próprio estado. Assim, o mais provável
é que o confronto seja realizado em Araraquara, no interior
de São Paulo, na Arena Fonte Luminosa, que fica a cerca
de 185 km de Campinas (SP).
O Guarani não vai poder
atuar no Brinco de Ouro da
Princesa porque o gramado
será trocado pela grama de
inverno e o estádio vai ficar
20 dias sem poder receber jogos. Depois do Vasco, o time
só volta a jogar em casa no
dia 2 de junho, contra o Vila
Nova, também pela segunda divisão.
Ainda sem embalar neste
início de campeonato, o Guarani está na beira da zona de
rebaixamento, em 16o lugar,
com seis pontos em seis rodadas.

Racha na Liga
O Athletico-PR divulgou,
nessa segunda-feira, uma nova
carta para tratar da criação da
Liga Brasileira de Clubes. Ao
lado de outros 22 times, os paranaenses determinam três
pontos relacionados a aspectos financeiras, os quais dizem
ser os melhores para o futebol
brasileiro.
O primeiro diz respeito à
divisão da renda: 50% igualitário, 25% pela performance
esportiva e outros 25% por aspectos comerciais objetivos e
mensuráveis. A proposta inicial era de 40% dividido igualmente entre os times, 30% por
questões esportivas e os de-

mais 30% repartidos segundo
audiência, assinatura de pay
per view e engajamento nas
redes sociais.
Em seguida é colocado
que a diferença de receita entre o maior e o menor clube
deve ser de 3,5 vezes no primeiro ano, tendo como objetivo alcançar 1,6 vez de diferença máxima. Por fim, os times
também pedem que a Série B
tenha direito a 20% dos recursos advindos dos direitos de
transmissão.
No mesmo comunicado,
afirmam que não comparecerão à reunião que aconteceria
na CBF na quinta-feira, dia 12,
para a formalização da criação

da Liga, batizada inicialmente como Libra. Eles prometem
se juntar na próxima segundafeira, dia 16, no Rio, para formalizar uma proposta.
Em uma primeira versão
da carta, apareciam 30 signatários, mas depois ela foi corrigida, incluindo o América-MG e
excluindo os nomes de Bahia,
Grêmio, Vasco, Novorizontino, Guarani, Atlético-MG, Botafogo e Internacional.
Também ficam fora da
carta os oito times que assinaram a criação da Libra
(Palmeiras, Corinthians, São
Paulo, Santos, Red Bull Bragantino, Flamengo, Ponte
Preta e Cruzeiro) e o Ituano.
Foto: Thomaz_Marostegan/GuaraniFC

Trabalhos de manutenção no gramado do Brinco de Ouro começaram na última segunda-feira

Após protagonizar polêmica sobre um possível retorno ao Flamengo, na semana passada, o
técnico Jorge Jesus afirmou que aceitaria convite
para comandar a seleção brasileira. O português está desempregado e tentou voltar ao time
carioca nos últimos dias, sem sucesso, depois de
entrevista polêmica.
Na noite da última segunda-feira, ele deu entrevista ao canal SporTV, em que foi questionado
sobre seu futuro, incluindo uma eventual possibilidade de receber convite da CBF. "Isso é irrecusável, para qualquer treinador. Muito mais para
mim, não tem dúvida", afirmou Jorge Jesus. "Não
há nenhum treinador no mundo que possa recusar um convite para treinar a seleção do Brasil.
Muito menos eu, seria um orgulho muito grande.
Como um marco histórico da minha carreira,
treinar e ter a possibilidade de trabalhar com os
melhores jogadores do mundo", exaltou.

Manchester confirma a
contratação de Haaland
Após meses de especulação e muita expectativa, o Manchester City enfim anunciou, ontem, um
acordo com o Borussia Dortmund para contratar o
atacante Erling Haaland. Sem dar detalhes sobre
a negociação, o clube inglês informou que ainda
está para definir o acerto com o próprio jogador.
"O Manchester City pode confirmar que nós
chegamos a um acordo inicial com o Borussia
Dortmund para a transferência do atacante Erling
Haaland para o clube no dia 1o de julho de 2022",
anunciou o clube inglês, em seu site. "A transferência ainda depende da finalização dos termos entre o clube e o jogador." O clube não informou um
prazo para formalizar a contratação do reforço
norueguês de 21 anos. De acordo com a imprensa inglesa, o City vai desembolsar cerca de 70
milhões de euros (equivalente a R$ 375 milhões)
para pagar a multa contratual de Haaland com o
Borussia Dortmund.

Corinthians e Palmeiras
vivem situações distintas
Corinthians e Palmeiras vivem situações opostas neste início de Brasileirão. Enquanto o time
alvinegro tem seu melhor começo de competição
nos últimos cinco anos, a equipe alviverde está
no outro extremo, com sua pior largada no mesmo
período. Após as cinco primeiras rodadas, o Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro, com 12
pontos, seis a mais do que o Palmeiras, que ocupa apenas a 13ª posição na tabela. Ambos estão
com calendário cheio e jogam paralelamente a
Copa do Brasil e a Libertadores. Tropeços podem
custar caro aos clubes que buscam o título brasileiro, mas um bom início não significa a certeza
de terminar a competição na liderança. No ano
passado, o Athletico-PR era o líder na 5a rodada, e
o Atlético-MG, que viria a ser o campeão, estava
na quinta posição. O clube mineiro ainda subiu o
sarrafo e foi campeão com 84 pontos, a segunda
melhor campanha da era dos pontos corridos.
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Funerária é condenada na Paraíba
Empresa vai pagar R$ 10 mil por danos morais ao “falhar nos serviços prestados” durante funerais de uma criança
Da Redação
Uma empresa funerária
sediada na região de Campina Grande foi condenada pela Justiça paraibana
a pagar, a título de danos
morais, a quantia de R$ 10
mil a uma família. O motivo foi uma falha nos serviços prestados por ela durante os funerais de uma
criança de dois anos de idade, fato ocorrido há quase
cinco anos.
De acordo com os pais
da criança, a funerária, cujo
nome não foi divulgado, teria “transtornado o cortejo
fúnebre”, com a indicação
de higienização das mãos
de todos presentes com álcool em gel, alertando indevidamente aos familiares
e amigos de não se aproximarem da criança falecida,
“o que gerou um ambiente

de perturbação e pavor entre os presentes”.
A empresa também teria
ordenado o imediato fechamento do ataúde e adiantado o enterro que estaria
previsto para ocorrer no dia
seguinte ao óbito, ocorrido no dia 20 de outubro de
2017, quando da chegada do
avô da criança vindo de outro estado.
A família alegou na Justiça que as medidas tomadas pela empresa funerária “foram indevidas e de
forma discriminatória”, em
razão da causa mortis do
menor (meningoencefalite – meningite), o que teria
prejudicado o momento de
despedida dos familiares e
amigos, “que não puderam
vivenciar apropriadamente
o último instante com o pequeno falecido”.
A empresa interpôs re-

Obituário
Ricardo Nogueira dos Santos
8/5/2022 – Aos 23 anos, na Rodovia
PB-121, entre Esperança e Areial,
no Agreste da Paraíba, em acidente
com motocicleta. O veículo dirigido
pela vítima colidiu com um carro.
Laudeci Aquino
8/5/2022 – Em João Pessoa (PB), em
decorrência de um câncer. Era irmã
dos jornalistas Linaldo, Nonato e
Lenílson Guedes. Ela foi sepultada
em Cajazeiras, no Sertão da
Paraíba.

Foto: Reprodução

Foto: Redes Sociais

curso contra a condenação
em primeira instância, alegando que a decisão de fechar a urna funerária e encerrar o sepultamento foi
fruto de uma decisão dos
familiares. Sustenta, ainda,
que não há que se falar em
ressarcimento moral, inexistindo prova de ação ou
omissão sujeita a violar direito ou causar dano e, caso
não acolhido o entendimento, que fosse reduzido o valor da condenação.
O caso, que teve origem
na 8a Vara Cível de Campina Grande, foi julgado na
semana passada pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba
(TJPB). Na apelação cível, a
relatoria foi da desembargadora Maria das Graças Morais Guedes.
Em seu voto, a desembargadora afirmou que a si-

tuação dos autos demonstrou a ocorrência de ilícito
pela empresa, prestando um
serviço de forma indevida,
sem a adequada informação,
adiantando o sepultamento,
causando temor aos familiares, em momento de extrema dor, configurando situação que causou violação aos
direitos da personalidade.
A magistrada manteve
o valor da indenização fixado na sentença. “À guisa
dos critérios sugeridos na
doutrina e jurisprudência,
bem como em virtude das
circunstâncias relativas ao
caso e da condição financeira das partes, considero que o montante de R$ 10
mil para os dois autores, arbitrado na sentença, afigura-se razoável, prestandose a cumprir a finalidade
indenizatória”, frisou. Ainda cabe recurso à decisão.

Erivan Lima Leite (Barrão)
9/5/2022 – Aos 37 anos, em Patos
(PB), assassinado. Foi morto
a tiros em sua residência, no
bairro do Jatobá, disparados
por dois homens. A polícia está
investigando o caso.
José Maria LorenteToribio
6/5/2022 – Aos 95 anos, em Madrid,
Espanha. Era decano da imprensa
desportiva espanhola. Foi vicepresidente e membro honorário
da Associação Internacional dos
Jornalistas de Desporto (Aips) e
autor do livro ‘A História da Aips’.

Foto: Parlamento PB

Victor César do Amaral
8/5/2022 – Aos 26 anos, em João
Pessoa (PB), vítima de homicídio.
Agente socioeducativo foi atingido
por três tiros no dia anterior no
bairro do Varadouro. O servidor
público foi abordado por dois
homens em uma motocicleta quando descia de um
carro que fazia transporte por aplicativo.
José Carlos Braga da Silva
(Carlinhos de Bastião)
8/5/2022 – Aos 41 anos, na Rodovia
PB-400, entre as cidades de São
José de Piranhas e Cajazeiras, no
Sertão da Paraíba, em acidente
de motocicleta. Ele teria perdido o
controle do veículo e caído.

Foto: Radar Sertanejo
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Paulo Emídio de
Medeiros (Paulinho)
9/5/2022 – Aos 59 anos, em
Natal (RN), em decorrência de
um linfoma não Hodgkin (LNH)
– um tipo de câncer do sistema
linfático. Prefeito de São Gonçalo
do Amarante, no Rio Grande do Norte. Deixa a
esposa Terezinha Maia; as filhas Emília Caroline
e Natália Candice; e aos netos Davi Vinícius,
Theo Henrique e Thomas Carlos. Também foi
vice-prefeito e prefeito por dois mandatos em São
Fernando (RN), de 1992 a 2008.

Breves & Curtas
Foto: Vale do Piancó Notícias

Kleryston Rodrigues
Rolim (Branquinho)
8/5/2022 – Aos 39 anos, em
Cajazeiras (PB), assassinado.
Ex-policial militar foi morto a tiros
por dois homens, dentro de uma
padaria no bairro São Francisco.
Ele foi expulso da Polícia Militar em 2019, por
suspeita de envolvimento com tráfico de drogas.

Foto: Divulgação

Luiz Aleksandro Talhari Correia
7/5/2022 – Aos 34 anos, no interior
de São Paulo, em acidente de
trânsito. Cantor sertanejo que
integrava a dupla Conrado e
Aleksandro. O ônibus dos artistas
se envolveu em um acidente
onde morreram outras cinco pessoas. Ele era de
Dourados, no Mato Grosso do Sul, e residia em
Londrina, no norte do Paraná.

# Armas foram a principal causa de morte
Mais crianças e adolescentes foram mortos nos
Estados Unidos por armas do que por qualquer
outra causa em 2020, mostrou análise de
mortalidade realizada por pesquisadores da
Universidade de Michigan em Ann Arbor. As armas
superaram acidentes de carro como a principal
causa de mortes nos Estados Unidos para pessoas
com menos de 19 anos em 2020, mostra a análise,
com base em dados de mortalidade do Centro de
Controle e Prevenção de Doenças (CDC).
# Lápide em formato de celular gigante
A família da adolescente Theresa Sifaga, na
Nova Zelândia, escolheu uma forma diferente de
homenagear a garota, morta em 2018, aos 15 anos:
construíram no túmulo uma lápide em formato de
celular gigante. A história viralizou depois que
uma das irmãs da jovem publicou um vídeo de
uma espécie de piquenique em volta do túmulo.
Nas imagens, a lápide aparece em formato de
um modelo de iPhone com diversas mensagens
deixadas pela família como em um chat.

IêdaL ima

iedamolima@gmail.com | Colaboração

O grito do
carimbamba: convite
à morte ou à vida
Acordei lá pelas tantas da madrugada com
um canto triste de um pássaro que prefere
a solidão da noite. Curiosa, decidi gravar e
desafiei meus irmãos caçadores a identificar
aquele assobio melancólico. Era o carimbamba,
curiango ou bacurau e tantos outros nomes que
aquele pássaro notívago ganhou pelo Brasil
afora.
De bônus, ainda ganhei a descoberta da
lenda cearense ‘Rosabela e a Carimbamba’, que
inspirou Luiz Gonzaga e Beduíno a comporem
e gravarem a música ‘Amanhã eu Vou’, em
1951. Tem uma regravação com Fagner e Luiz
Gonzaga, de 1987.
Pois bem, essas descobertas me fizeram fazer
uma viagem.
A lenda diz que Rosabela, atraída pelo canto
do carimbamba, foi até a lagoa e acabou sendo
enlaçada pela taboa, sumindo pra nunca mais
voltar. O carimbamba continua chamando
Rosabela, sem parar, na esperança que ela
retorne à superfície, desafiando a morte.
Fiz um imediato paralelo com o sumiço de
grande parte dos jovens brasileiros, que foram à
lagoa da esperança das redes sociais, atraídos
pelo canto do falso carimbamba e afundaram
enlaçados pelo pior que a internet oferece,
caindo por vezes em depressão profunda ou
aderindo a ideias de disseminação do ódio e da
intolerância, de um líder que incita a destruição,
lembrando o personagem do filme ‘O Coringa’.
Uma morte à luz do dia!
Fiquei me perguntando se haveria ainda
chance de despertar esse contingente de
meninos e meninas para os riscos da taboa
e convidá-los a curtir a beleza da água e do
verdadeiro canto da carimbamba, assim como
eu pude, quando jovem.
Talvez fosse necessária uma geração inteira,
para esse resgate. Ou, talvez, tivéssemos que nos
contentar em imitar o curiango, pela vida afora.
Ou não!
O engajamento nas redes sociais, de
jovens fazendo as vezes do carimbamba, para
resgatar seus congêneres para o mundo real,
conclamando-os a agarrar a chance de ser
cidadão, alistando-se como eleitor, contribuiu em
grande medida com a adesão de pouco mais de
dois milhões de novos eleitores, com idade entre
16 e 18 anos. Um aumento de 47% em relação
ao período pré-eleitoral em 2018. Meio caminho
andado.
Ainda tem muito chão para essa turma
compreender o confuso cenário eleitoral
brasileiro, fazer a escolha certa e votar. Muitos
manifestam indiferença e até receio de ser
cancelado, caso se posicionem. Contudo, é
da essência do jovem querer pertencer e ser
protagonista de mudanças, explorando seu
potencial de criação e desapego às regras
dadas.
Então, que aqueles que conseguem o
equilíbrio de estar no ambiente virtual e real,
alternadamente, com desenvoltura e segurança,
possam seguir curtindo e atendendo ao
chamado do carimbamba, mantendo com o
devido respeito uma distância segura da taboa.
Assim estarão fazendo a sua parte para
salvar “Rosabelas” das profundezas da lagoa
da depressão ou do mundo sombrio, explorado
pelos que querem ver o circo pegar fogo,
enquanto se aboletam no poder para fazer
valer seus interesses pessoais e suas teorias
estapafúrdias da história, transformando o canto
do carimbamba em um convite à vida.
Iêda Lima é economista, escritora e sócia correspondente
do Instituto Histórico de Campina Grande

Publicidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedimento da Tomada de Preços n° 00018/2022, para prestação dos serviços com o fornecimento
de cópias xerográficas, encadernação, plastificação e locação de máquinas copiadoras e ADJUDICO o seu objeto à empresa FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES, cadastrado no CNPJ
n° 31.590.793/0001-70, vencedora com o valor global de R$ 52.560,00 (cinquenta e dois mil,
quinhentos e sessenta reais).
Aguiar - PB, 09 de maio de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00020/2022
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho
de 1993, torna-se público que foram consideradas HABILITADAS as empresas FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA,
cadastrada no CNPJ nº 08.160.290/0001-42, BHDENTAL COMÉRCIO EIRELI EPP, cadastrada
no CNPJ nº 29.312.896/0001-26, DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME, cadastrada no CNPJ nº 34.698.454/0001-08, KCL COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL
HOSPITALAR EIRELI – ME, cadastrada no CNPJ nº 42.890.879/0001-34. Abre-se vista do
processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão de
licitação. Comunica-se que, em não havendo interposição de recurso, a sessão pública para
abertura dos envelopes PROPOSTAS DE PREÇO será realizada no dia 20 de maio de 2022,
às 07:00 horas, no mesmo local e endereço.
Aguiar-PB, 10 de Maio de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00021/2022
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA
DE PREÇOS Nº 00021/2022, do tipo menor preço por item, para aquisição material de construção,
cuja abertura será no dia 31.05.2022 às 08:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na
Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital poderá ser obtido na Prefeitura Municipal ou
pelo www.tce.pb.gov.br ou www.aguiar.pb.gov.br e demais informações encontram-se a disposição
dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo
telefone (0**83) 3499-1180 e pelo Email cpl@aguiar.pb.gov.br.
Aguiar, 10 de Maio de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 00014/2022
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de
1993, torna-se público o seguinte resultado: As pessoas físicas e empresa: A empresa FENIX
CAR – LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA ME, cadastrada no
CNPJ nº 29.773.992/0001-71, foi considerada vencedora do ITEM 04, com a proposta mensal no
valor de R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais) e valor global de R$ 54.450,00
(cinquenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais), a empresa IRAN ALVES DE SOUZA –
ME, cadastrada no CNPJ nº 29.556.538/0001-69, foi considerada vencedora do ITEM 03, com
a proposta mensal no valor de R$ 4.440,00 (quatro mil, quatrocentos e quarenta reais) e valor
global de R$ 48.840,00 (quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta reais), a Srª FRANCISCA
REGINA DE LACERDA, portadora do CPF nº 027.782.724-88, foi considerada vencedora do
ITEM 02, com a proposta mensal no valor de R$ 3.780,00 (três mil, setecentos e oitenta reais)
e valor global de R$ 41.580,00 (quarenta e um mil, quinhentos e oitenta reais), o Sr. DAMIÃO
JOSÉ DE SOUSA, portador do CPF nº 798.478.464-72, foi considerada vencedora do ITEM
07, com a proposta mensal no valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) e valor global
de R$ 61.600,00 (sessenta e um mil e seiscentos reais), JOÃO BATISTA BRAZ GONÇALVES,
cadastrado no CPF nº 478.735.404-30, foi considerada vencedora do ITEM 10, com a proposta
mensal no valor de R$ 1.770,00 (hum mil, setecentos e setenta reais) e valor global de R$
19.470,00 (dezenove mil, quatrocentos e setenta reais), o Sr. JOSÉ GOMES NETO, portador
do CPF nº 068.612.964-49, foi considerada vencedora do ITEM 01, com a proposta mensal
no valor de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais) e valor global de R$ 22.550,00 (vinte e
dois mil, quinhentos e cinquenta reais), o Sr. JOÃO GOMES FREIRE FILHO, portador do CPF
nº 104.703.564-21, foi considerada vencedora do ITEM 11, com a proposta mensal no valor
de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) e valor global de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e
seiscentos reais), COMAK LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES LTDA, cadastrado no
CNPJ nº 20.338.438/0001-91, foi considerada vencedora do ITEM 12, com a proposta mensal
no valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) e valor global de R$ 70.400,00 (setenta
mil e quatrocentos reais), a empresa JOSÉ AMANCIO NETO – ME, cadastrado no CNPJ nº
36.770.627/0001-79, foi considerada vencedora do ITEM 06, com a proposta mensal no valor
de R$ 2.375,00 (dois mil, trezentos e setenta e cinco reais) e valor global de R$ 26.125,00
(vinte e seis mil, cento e vinte e cinco reais), LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA
EIRELI, cadastrado no CNPJ nº 17.161.157/0001-00, foi considerada vencedora do ITEM 05,
com a proposta mensal no valor de R$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais) e
valor global de R$ 26.950,00 (vinte e seis mil, novecentos e cinquenta reais), LOCADORA
DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI, cadastrado no CNPJ nº 17.161.157/0001-00, foi
considerada vencedora do ITEM 13, com a proposta mensal no valor de R$ 4.950,00 (quatro
mil, novecentos e cinquenta reais) e valor global de R$ 54.450,00 (cinquenta e quatro mil,
quatrocentos e cinquenta reais), CONSTRUTORA APODI EIRELI, cadastrado no CNPJ nº
17.620.703/0001-15, foi considerada vencedora do ITEM 08, com a proposta mensal no valor de
R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) e valor global de R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais),
CONSTRUTORA APODI EIRELI, cadastrado no CNPJ nº 17.620.703/0001-15, foi considerada
vencedora do ITEM 09, com a proposta mensal no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos
reais) e valor global de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais). Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do art. 109, I “a” da Lei Federal
8.666/93 e suas alterações. Abre-se vista do processo aos interessados para conhecimento do
inteiro teor da decisão da comissão.
OBS: Republicado por incorreção
Aguiar-PB, 14 de Abril de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedimento Pregão Presencial n° 00007/2022, para aquisição de óleo lubrificantes e filtros, e ADJUDICO
o seu objeto à empresa JOSÉ CLAUDIO BATISTA BEZERRA - ME – CNPJ nº 07.468.837/0001-09,
considerada vencedora de vários itens com o valor de R$ 139.725,00 (cento e trinta e nove mil,
setecentos e vinte e cinco reais), conforme itens na proposta de preços.
Aguiar - PB, 10 de Maio de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE
PEÇAS DIVERSAS, FILTROS DIVERSOS, OLEOS LUBRIFICANTES E ADITIVOS; HOMOLOGO
o correspondente procedimento licitatório em favor de: PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA –
ME - R$ 237.025,00.
Araruna - PB, 10 de maio de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO
DE PREÇOS Nº AD00003/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº
AD00003/2022, que objetiva: Aquisição de Fardamentos; RATIFICO o correspondente procedimento
em favor de: JOAO MARTINHO DA SILVA - R$ 464.800,00.
Araruna - PB, 10 de maio de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Fardamentos. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços
nº AD00003/2022 - Ata de Registro de Preços nº 00050/2021, decorrente do processo licitatório
modalidade Pregão Presencial nº 00050/2021, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇAGI. DOTAÇÃO: Orçamento de 2022 – Recursos Próprios do Município 02.000 – Poder
Executivo 02.050 – SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER 12 361 0005 2012 MANUT.DAS
ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% 12 361 0005 2013 MANUT.DAS ATIV.DO ENS.
FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE 12 361 0030 2030 MANUT.DO PROG. QUOTA SALÁRIO
EDUCACAO–QSE Elementos de Despesa: 33903099 – Material de Consumo 33903999 – Outros
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00047/2022 - 10.05.22 - JOAO
MARTINHO DA SILVA - R$ 464.800,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
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: Contratação de empresa
para fornecimento parcelado e diário de botijões de gás GLP em atendimento as demandas das
diversas Secretarias do Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor
de: JOSE ROBERTO DE SOUZA - R$ 517.220,00.
Aroeiras - PB, 25 de Abril de 2022
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado e diário de botijões de gás
GLP em atendimento as demandas das diversas Secretarias do Município. FUNDAMENTO
LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de
Aroeiras: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/ 3.3.90.32.00.00 MATERIAL
DE DISTRIBUICAO GRATUITA.. VIGÊNCIA: até 25/04/2023. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00112/2022 - 25.04.22 - JOSE ROBERTO DE SOUZA - R$ 517.220,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2022, que objetiva: Locação de UM
veículo destinado ao atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município;
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SHELLEY NUNES PACHU
SUASSUNA - R$ 90.000,00.
Aroeiras - PB, 25 de Abril de 2022
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Maio de 2022, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
LOCAÇÃO DE TRATORES POR HORA/MAQUINA EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO
MUNICÍPIO DE AROEIRAS – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06;
Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: http://www.
aroeiras.pb.gov.br/home; www.tce.pb.gov.br.
Aroeiras - PB, 10 de Maio de 2022
MAGNO FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 11 de maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 08:00 horas do dia 27 de Maio de 2022, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para confecção de vestuários para atender a demanda das diversas secretarias deste município. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail:
licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: http://www.aroeiras.pb.gov.br/home; www.tce.pb.gov.br.
Aroeiras - PB, 10 de Maio de 2022
MAGNO FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de UM veículo destinado ao atendimento das necessidades do Fundo
Municipal de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2022.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.060–SECRETARIA DE SAUDE
02060.10.301.2010.2011 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAUDE
02.070–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02070.10.301.2010.2013 – AÇÕES E SERVIÇOS DE
SAÚDE – FNS/SUS 02070.10.301.2010.2070 – MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID–19 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOS JURIDICA.
VIGÊNCIA: até 25/04/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº
00111/2022 - 25.04.22 - SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA - R$ 90.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00014/2022, que objetiva: Aquisição de Carnes,
Frango, ovos para compor o cardápio da Merenda Escolar de Assunção–PB; HOMOLOGO o
correspondente procedimento licitatório em favor de: ADILMA LUCIA DE LIMA - R$ 45.600,00.
Assunção - PB, 09 de Maio de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação futura de empresa especializada no fornecimento parcelado de material
de expediente e didático, para suprir as necessidades das diversas Secretarias deste Município, e
ainda, Fundo Municipal de Saúde/FMS e Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS, conforme
Termo de Referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00009/2022. DOTAÇÃO: Conforme Loa e QDD exercício 2022. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00057/2022 - 25.04.22 - JOSEFA
GOMES DA SILVA - PAPELARIA COMPASSO - R$ 48.158,25; CT Nº 00058/2022 - 25.04.22 - NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR 01159557470 - R$ 33.877,30.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL,
PARA CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS: (RUA PROJETADA 01, RUA PROJETADA 02, RUA PROJETADA
03, RUA PROJETADA 04, RUA PROJETADA 05, RUA PROJETADA 06, RUA PROJETADA 07 E
RUA PROJETADA 08), NO MUNICÍPIO DA BAÍA DA TRAIÇÃO–PB. LICITANTES HABILITADOS:
ANCORA CONSTRUTORA LTDA; CONSTRUTORA APODI EIRELI; D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA;
ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI; GILCIMARA AVILA
BATISTON; GMF CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA; GPS GERENCIAMENTO DE
PROJETOS E SERVICOS LTDA; HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA; HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI; JGM
ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA; LA ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI; POLYEFE
CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI; QUALITY CONSTRUCOES LTDA; R F
SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI. . LICITANTES INABILITADOS: CONSTRUTORA
LISS – EIRELI; G S C CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 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 Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99301–0780. E-mail: licitabaia@gmail.com.
Baia da Traição - PB, 10 de Maio de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
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 DA BANDA “CALCINHA
PRETA” QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/07/2022, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE
SÃO PEDRO DA CIDADE DE BELÉM – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO
o seu objeto a: FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - R$ 160.000,00.
Belém - PB, 10 de Maio de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA “CALCINHA PRETA” QUE
ACONTECERÁ NO DIA 30/07/2022, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO
DA CIDADE DE BELÉM – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2022.
DOTAÇÃO: 06.01 SECRETARIA DA CULTURA 13.392.0247.2029 REALIZAÇÃO DA FESTA
POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
202.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém
e: CT Nº 00126/2022 - 10.05.22 - FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - R$ 160.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL
ADITAMENTO DE VALOR
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB E HUMBERTO LIMA DA SILVA - CNPJ nº
18.967.438/0001-09. Ref. PP 00016/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS
E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO DE
2022. Extrato do 1º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00086/2022, com a empresa acima mencionada, correspondente ao ADITAMENTO DE VALOR R$ 13.170,00 (TREZE MIL CENTO E SETENTA
REAIS), serão pagas através da seguinte dotação orçamentária: 02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0021.2006 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 41.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO
04.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0188.1004 REEQUIPAR AS AUNIDADES ESCOLARES
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 12.361.0188.2017 MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 500
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 104.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO
12.365.0185.1011 CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES MUNICIPAIS 500 RECURSOS
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 159.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.365.0185.2024 MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 500 RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS 167.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 05.01 SECRETARIA
DE ESPORTE E TURISMO 27.812.0021.2026 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
ESPORTE E TURISMO500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 181.3.3.90.30.01
MATERIAL DE CONSUMO 27.812.0224.1012 REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE ESPORTE E
TURISMO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 186.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTO
E MATERIAL PERMANENTE 06.01 SECRETARIA DE CULTURA 13.392.0021.2028 MANTER AS
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 195.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 07.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 15.451.0021.2031 MANTER AS ATIVIDADES DA
SEINFRA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 210.3.3.90.30.01 MATERIAL DE
CONSUMO 15.451.0575.2032 MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 227.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO
25.752.0269.2033 MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 500 RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS 231.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.01 SECRETARIA DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.0021.2034 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
240.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 245.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08.244.0468.2045
MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 500 RECURSOS
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 299.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO01.01 FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.028.2058 MANTER O CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA
MULHER 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES
DO GOVERNO FEDERAL 396.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 500 RECURSOS NÃO
VINCULADOS DE IMPOSTOS 410.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL
426.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 431.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE 10.302.0083.2066 MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE EM SAÚDE – MAC 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 458.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO
GOVERNO ESTADUAL 466.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO10.301.0428.2063 MANTER
O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 445.3.3.90.30.01 MATERIAL DE
CONSUMO 10.302.0083.2067 MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 477.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.302.0083.2068
MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS
DE IMPOSTOS 482.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A
FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 488.3.3.90.30.01
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 ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME
CNPJ: 26.601.495/0001-06. Ref. PP 00002/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS
DESTE MUNICÍPIO. Extrato do 1º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00026/2022, com a empresa
acima mencionada, correspondente ao ADITAMENTO DE VALOR R$ 39.757,00 (TRINTA E NOVE
MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS). 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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUDEB 30%
113.000000 TRANSFERENCIS 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 TRANSFERENCIAS 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 GRATUITA 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 MATERIAL 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.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL
ADITAMENTO DE VALOR
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB E ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME
CNPJ: 26.601.495/0001-06. Ref. PP 00002/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS
DESTE MUNICÍPIO. Extrato do 1º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00073/2022, com a empresa
acima mencionada, correspondente ao ADITAMENTO DE VALOR de R$ 35.038,40 (TRINTA E
CINCO MIL TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA 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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUDEB 30%
113.000000 TRANSFERENCIS 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 TRANSFERENCIAS 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 GRATUITA 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 MATERIAL 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 DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BELÉM – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2022. DOTAÇÃO: 02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0021.2006 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 41.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO
04.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0188.2017 MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO
FUNDAMENTAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 104.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 12.365.0185.2024 MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 500
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 167.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO
05.01 SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 27.812.0021.2026 MANTER AS ATIVIDADES DA
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
181.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 06.01 SECRETARIA DE CULTURA 13.392.0021.2028
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS
DE IMPOSTOS 195.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 07.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 15.451.0021.2031 MANTER AS
ATIVIDADES DA SEINFRA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 210.3.3.90.30.01
MATERIAL DE CONSUMO 15.451.0575.2032 MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE
LIMPEZA PÚBLICA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 227.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 25.752.0269.2033 MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 500
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 231.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.01
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.0021.2034 MANTER AS ATIVIDADES
DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS
DE IMPOSTOS 240.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08.244.0468.2045 MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 299.3.3.90.30.01
MATERIAL DE CONSUMO 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.028.2058 MANTER O
CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA MULHER 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO
DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 396.3.3.90.30.01 MATERIAL
DE CONSUMO 10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
EM SAÚDE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 410.3.3.90.30.01 MATERIAL DE
CONSUMO 10.301.0428.2063 MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL
445.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.302.0083.2067 MANTER AS ATIVIDADES DO
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 477.3.3.90.30.01 MATERIAL
DE CONSUMO 10.302.0083.2068 MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL 500
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 482.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 600
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO
FEDERAL 488.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00121/2022 - 04.05.22
- GUSTAVO XAVIER GARCEZ - R$ 92.392,00; CT Nº 00122/2022 - 04.05.22 - M CARLOS NETO
MATERIAL DE CONSTRUCAO - R$ 48.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na
Praça Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, às 08:00 horas do dia 27 de Maio de
2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONTRUÇÃO DA CRECHE TIPO A NO MUNICIPIO DE BOM
JESUS–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 13:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. Telefone: (083) 3559–1021. E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com. Edital: https://
www.prefeiturabomjesus.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.
Bom Jesus - PB, 10 de Maio de 2022
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça
Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, por meio do site https://bll.org.br/, licitação
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços
objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COMPLETA PARA OS EVENTOS DE BOM
JESUS – PB. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 25 de Maio de 2022. Início da fase
de lances: 14:01 horas do dia 25 de Maio de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal
nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.
Informações: das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083)
3559–1021. E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com. Edital: https://www.prefeiturabomjesus.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://bll.org.br/.
Bom Jesus - PB, 10 de Maio de 2022
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça
Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, por meio do site https://bll.org.br/, licitação
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços
objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA
LOCAÇÃO DE 02 VANS COM MOTORISTA PARA FICAREM A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOM JESUS – PB. TODAS ESPECIFICAÇÕES ESTARÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA. Abertura da sessão pública: 15:00 horas do dia 25 de Maio de 2022. Início da fase
de lances: 15:01 horas do dia 25 de Maio de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal
nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.
Informações: das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083)
3559–1021. E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com. Edital: https://www.prefeiturabomjesus.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://bll.org.br/.
Bom Jesus - PB, 10 de Maio de 2022
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2022
O MUNICIPÍO DE CABACEIRAS PB, através da CPL, torna público para conhecimento de quem
possa interessar que no dia 27/05/2022, às 09h00min, na sala da CPL do município de Cabaceiras,
fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 6/2022, TIPO MENOR PREÇO POR
VALOR GLOBAL, com a finalidade de efetuar a: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO
DE ESTRADA VICINAIS. As empresas interessadas poderão adquirir o Edital impresso mediante
o pagamento de uma taxa de emolumentos no valor de R$ 20,00 (vinte reais), referente ao custo
da reprografia, que deverá ser efetuada através de guia própria emitida pelo setor de licitações e
recolhida na tesouraria da prefeitura ou poderá ser solicitado na íntegra e gratuitamente através
do telefone (83) 3356-1117, através do portal do TCE/ PB https://portal.tce.pb.gov.br/ via (SAGRES
CIDADÃO – Mural de Licitações – Licitações Previstas) e/ou por e-mail: cpl.cabaceiraas17@hotmail.
com das 09h00min às 12h00min (horário local).
Cabaceiras PB, 10 de maio de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE FILHO
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00045/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaocabedelo.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: Contratação de Empresa para o fornecimento de
Material Gráfico para viabilizar o Projeto Educar pra Valer objetivando prover a capacitação e consultoria
às redes públicas de ensino, com foco na aprendizagem dos alunos. Abertura da sessão pública: 09:00
horas do dia 23 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 09:15 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; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no
endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital:
https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br.
Cabedelo - PB, 10 de Maio de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES
Pregoeira Substituta
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00043/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada
na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de
empresa especializada na locação de softwares para prestação de serviços de fornecimento de
licenças mensais para processamento da contabilidade e portal da transparência, para atender
as necessidades da Secretaria de Finanças. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 24
de Maio de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 24 de Maio de 2022. Referência:
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto
Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço
supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br.
Cabedelo - PB, 10 de Maio de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES
Pregoeira Substituta
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 007/2022-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos
interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei
complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação
correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço em reunião
que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, no dia 24 de Maio de 2022 as
10h30min, tendo como objetivo: Aquisição de óleos e Filtros Lubrificantes que serão destinadas a
manutenção dos veículos da frota municipal; A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede
da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, na Rua José Alípio de Santana, 371, Centro, Cep.
58.350.000 – Caldas Brandão/PB.
Caldas Brandão, 10 de Maio de 2022.
JOÃO ACASSIO NASCIMENTO OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ORLA NO BALNEÁRIO CANGATI
NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB – 2ª ETAPA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº
00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos oriundos do CONTRATO 1070085–04/2020 e próprios a título de
contrapartida: 09.00 – SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO 27.813.0029.1047 – CONSTRUÇÃO
DE UM BALNEÁRIO 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 4.4.90.51.01 – Obras e Instalações
700 – Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 4.4.90.51.01 –
Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até 20/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal
de Caraubas e: CT Nº 20101/2022 - 20.04.22 - F V DOS SANTOS EIRELI - R$ 227.167,72.
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 008/2022
O Prefeito do Município de Coremas-PB, no uso de suas atribuições legais, Resolve: Ratifico, nos
termos do Parágrafo único, inciso I, art. 26 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, a decisão da
Assessoria juridica do Município de Coremas/PB, exarada todas às fls. do Processo Administrativo nº
036/2022, Inexigibilidade nº 008/2022. Objeto: Contratação direta da pessoa jurídica: Helita Bezerra
Freitas Ltda, Cnpj: 45.734.156/0001-34, Rua Tv Benjamim Constant, N°: 191, Centro, Pombal-PB,
CEP: 58840-000, para prestar serviço como médica Especialista (Ginecologia e Obstetrícia) em
regime de plantões, na Policlínica Municipal, com um total de 24 (vinte e quatro) plantões no período
de 01 (um) ano, atendendo as necessidades da municipalidade, através da Secretaria de Saúde
de Coremas-PB, conforme termo de referência, onde deverá ser pago o valor de R$ 2.500,00 (dois
mil e quinhentos reais) por plantão realizado, no total de 24 (vinte e quatro) plantões, perfazendo
o valor total R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pelos 12 (dozes) meses. Publique-se e cumpra-se.
Coremas-PB, 13 de abril de 2022.
Irani Alexandrino da Silva
Prefeito
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2022
Processo Adm. nº 036/2022.
Inexigibilidade Nº 008/2022.
Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: Helita Bezerra Freitas Ltda, Cnpj:
45.734.156/0001-34. Objeto: Prestar serviço como médica Especialista (Ginecologia e Obstetrícia)
em regime de plantões, na Policlínica Municipal, com um total de 24 (vinte e quatro) plantões no
período de 01 (um) ano, atendendo as necessidades da municipalidade, através da Secretaria de
Saúde de Coremas-PB, conforme termo de referência. Valor contratado: R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais) por plantão realizado, no total de 24 (vinte e quatro) plantões, perfazendo o valor
total R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pelos 12 (dozes) meses. Vigência: 12 (doze) meses. Recurso:
Próprios (Diversos e Ordinários). Dotação: QDD/2022. Partes ass.: Irani Alexandrino da Silva (Pela
contratante) e Sra. Helita Bezerra Freitas (Pela Contratada).
Cremas-PB, 14 de abril de 2022.
Irani Alexandrino da Silva
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO
E VALOR AO CONTRATO Nº 086/2021
Inexigibilidade Nº 005/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Brilhante Filho
Psiquiatria EIRELI- ME, CNPJ nº 23.318.398/0001-04; Considerando que a vigencia do contrato vai
até 06 de abril de 2022; que o serviço prestado é de natureza continuada e que atende às demandas
essenciais da Secretaria de Saúde da municipalidade, fica justificado o acréscimo de 100% ao valor
inicialmente contratado, por mais um ano; considerando cláusula décima do contrato e o inciso II
do Art. 57 da Lei Federal 8.666/93. Assim, deverá ser aditivado ao valor total contratado a quantia
total de R$ 88.800,00 (Oitenta e oito mil e oitocentos reais) ao ano, sendo o valor mensal contratado
de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), com isso o valor total contratado passou para R$
177.600,00 (cento e setenta e sete mil e seiscentos reais). Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino
da Silva (Pela contratante) e Sr. Manoel Sostenes de Araujo (Pela contratada).
Coremas-PB, 01 de abril de 2022.
Irani Alexandrino da Silva
Prefeito
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 262/2021
Pregão Presencial Nº 022/2021.
Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Manoel Sostenes de Araujo-ME, CNPJ nº
41.740.030/0001-11; Considerando que a vigencia do contrato vai até 18 de outubro de 2022; que
o serviço prestado é de natureza continuada e que atende às demandas da Secretaria de Saúde
e demais secretarias essenciais da municipalidade diariamente, fica justificado o acréscimo de
100% ao valor inicialmente contratado; considerando cláusula décima do contrato e o inciso II do
Art. 57 da Lei Federal 8.666/93. Assim, deverá ser acrescentado o valore total de R$ 27.400,00
(vinte e sete mil e quatrocentos reais), com isso o valor total contratado passou para R$ 54.800,00
(cinquenta e quatro mil e oitocentos reais), que será pago de acordo com a execução dos serviços.
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente
termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) e Sr. Manoel Sostenes de Araujo
(Pela contratada).
Coremas-PB, 28 de março de 2022.
Irani Alexandrino da Silva
Prefeito
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº DV033/2022
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
Resolve: Ratificar o processo da Dispensa de Licitação Por Valor Nº DV033/2022 (Processo
Administrativo Nº 040/2022), nos termos do Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores, que objetiva: Contratação de direta da pessoa jurídica Maria das Graças
de Carvalho Cavalcante Souza (Lanchonete Vó Pia) - Me, Cnpj: 99.809.396/0001-02, prestar
serviços no fornecimento de refeições (Lanche/almoço/janta) na cidade de Patos-PB, para os
técnicos, equipes de apoio, médicos, motoristas, enfermeiros, pacientes e outros profissionais que
por força contratual tenha direito ao mesmo, quando a serviços da municipalidade, previamente
autorizado pela Secretaria de Saúde de Coremas, conforme termo de referência; com base nos
elementos constantes da Exposição de Motivos correspondente, a qual sugere a contratação da
pessoa jurídica: Maria das Graças de Carvalho Cavalcante Souza (Lanchonete Vó Pia)-ME, CNPJ:
29.809.396/0001-02, R Moacir Leitão, S/N, Belo Horizonte, Patos -PB. Desta forma o valor total
retificado será de R$ 17.557,50 (dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta
centavos). Publique-se e cumpra-se.
Coremas - PB, 01 de abril de 2022.
Irani Alexandrino da Silva
Prefeito
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 048/2022
Processo Administrativo Nº 040/2022.
Dispensa Por Valor Nº 033/2022.
Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Maria das Graças de Carvalho Cavalcante
Souza (Lanchonete Vó Pia) - Me, Cnpj: 99.809.396/0001-02. Objeto: Prestar serviços no fornecimento
de refeições (Lanche/almoço/janta) na cidade de Patos-PB, para os técnicos, equipes de apoio,
médicos, motoristas, enfermeiros, pacientes e outros profissionais que por força contratual tenha
direito ao mesmo, quando a serviços da municipalidade, previamente autorizado pela Secretaria
de Saúde de Coremas, conforme termo de referência. Valor contratado R$ 17.557,50 (dezesseis
mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos). Recursos: Próprios (Diversos e
Ordinários) da Prefeitura de Coremas-PB. Unidade orçamentária: Constante no QDD/2022. Vigência
do contrato para execução dos serviços: Imediato. Vigência do contrato para efeito de pagamentos:
Até 31/12/2022. Partes assinantes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sra. Maria das Graças de
Carvalho Cavalcante Souza (Pela contratada).
Coremas/PB, 04 de abril de 2022.
Irani Alexandrino da Silva
Prefeito
EXTRATO DO SEXTO ADITIVO DE PRAZO
E VALOR AO CONTRATO Nº 250/2018
Tomada de Preços Nº 003/2018. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: Obraplan
Emp. Limpeza Conservação Urbana Ltda, CNPJ nº 26.764.981/0001-37. Considerando a vigência
do referido contrato que vai até 30/06/2022, desta forma a nova vigência será a partir de 30/06/2022
a 30/03/2023, por conta dos serviços contratados serem considerados essenciais e de natureza
continuada; Considerando que deverá ser acrescentado o valor total R$ 1.142.624,61 (Um milhão,
cento e quarenta e dois mil, seiscentos vinte e quatro reais, sessenta e um centavos), para o período
de 09 (Nove) meses. Considerando que essa nova prorrogação é por conta de que até a presente
data não tem procedimento licitatório concluso apto para assinatura de contrato, de toda forma
ainda vale ressaltar que esse tipo de serviços é considerado essencial e de natureza continuada,
desta forma fica justificada a prorrogação da vigência do referido contrato. Ficam ratificadas todas
as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes:
Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) e o Sr. Geraldo V. da Silva (Pela contratada).
Coremas-PB, 04 de maio de 2022.
Irani Alexandrino da Silva
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022
O Pregoeiro do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
Resolver: Adjudicar o Pregão Eletrônico nº 001/2022, que objetiva: Aquisição de 01 (um) veículo tipo
furgão 0 km, adaptado para Ambulância Simples Remoção, com cap. Vol. não inferior a 7 metros
cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend. 2.500 mm; Al. Int. mín.
do salão de atend. 1.540 mm; Motor diesel com potência mínima de 163cv; Equipado c/ todos os
equip. de série não especificados e exigidos pelo Contran, conforme termo de referência (Proposta
de aquisição de equipamento/material permanente nº. da proposta: 11161.210000/1210-02), em
favor da Pessoa Jurídica: BR-Prime-Comercial e Serviços Ltda, CNPJ: 19.180.210/0001-37. Rua.
Das Figueiras, Nº S/N, Lote 07 Loja 66 67 68 e 69 Par 91A, Norte (Aguas Claras), CEP: 71.906-750,
Brasilia-DF, endereço eletrônico: brprimecomercial@yahoo.com.br, Tel. (61) 3772-6218, com o valor
total R$ 249.000,00 (duzentos e quarenta e nove mil reais), referente ao item: 1. Desta forma o valor
total adjudicado é de R$ 249.000,00 (duzentos e quarenta e nove mil reais).
Coremas-PB, 13 de abril de 2022.
Jacé Alves de Oliveira
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, e
de acordo com os termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer
da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 002/2022, que objetiva: Aquisição de 01
(uma) grade niveladora 32 discos 32x20. Resolver: Homologar o correspondente procedimento
licitatório em favor da licitante. Vejamos a seguir: Pessoa Jurídica: Silva Araújo Comercio e Serviços
de Maquinas E Equipamentos Agrícolas Ltda-ME (T & C Tratores), CNPJ: 27.848.692/0001-89. Av.
Carlos Roberto Costa, Nº 04, Areias II, CEP: 63.508-120, Iguatu-CE, endereço eletrônico: financeiro@tctratores.com.br, Tel. (88) 2143-0555 - 9 9917-6986, com o valor total R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), referente ao item: 2. Publique-se e cumpra-se.
Coremas-PB, 25 de abril de 2022.
Irari Alexandrino da Silva
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, e de
acordo com os termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 003/2022, que objetiva: Aquisição de 01 (um)
veículo 0 km, adaptado para Ambulância Simples Remoção, Motor 1.4 flex 2P, com potência mínima
de 88cv; Transmissão/Câmbio: Manual, Carroceria: Furgão & Van, Tração: Dianteira, Altura mínima:
1890mm, Largura mínima: 1600, Comprimento mínimo: 4.30, equipado c/ todos os equip. de série
não especificados e exigidos pelo Contran, conforme termo de referência. Resolver: Homologar o
correspondente procedimento licitatório em favor da licitante. Vejamos a seguir: Pessoa Jurídica:
Vrio Soluções Serviços de Montagens Moveis Eireli-EPP, CNPJ: 20.351.700/0001-38. Rod. BR
101 Sul, Nº S/N, Prazeres, CEP: 54.335-000, Jaboatão dos Guararapes-PE, endereço eletrônico:
motalocaliza@hotmail.com, Tel. (81) 3479-6460, com o valor total R$ 122.890,00 (cento e vinte e
dois mil, oitocentos e noventa reais), referente ao item: 1. Publique-se e cumpra-se.
Coremas-PB, 25 de abril de 2022.
Irari Alexandrino da Silva
Prefeito

Publicidades

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO
DE COMPRA E VENDA Nº 101/2022
Pregão Eletrônico nº 001/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas. Contratada: BR-Prime-Comercial e Serviços Ltda, CNPJ: 19.180.210/0001-37. Valor total contratado: R$ 249.000,00
(duzentos e quarenta e nove mil reais), referente ao item: 1. Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo
tipo furgão 0 km, adaptado para Ambulância Simples Remoção, com cap. Vol. não inferior a 7 metros
cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend. 2.500 mm; Al. Int. mín.
do salão de atend. 1.540 mm; Motor diesel com potência mínima de 163cv; Equipado c/ todos os
equip. de série não especificados e exigidos pelo Contran, conforme termo de referência (Proposta
de aquisição de equipamento/material permanente nº. da proposta: 11161.210000/1210-02). Prazo
de entrega: 10 (dez) dias uteis. Fonte 1: 1500.1002 Recursos não vinculados de impostos - ASPS.
Ficha: 984, 4.4.90.52 00 1500.1002; Fonte 2: 1601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos.
Ficha: 985, 4.4.90.52 00 1601.0000; Fonte 3: 1631.0000 Transferências do Governo Federal
referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Saúde. Ficha: 986, 4.4.90.52
00 1631.0000. Dotação: Fundo Municipal de Saúde, conforme QDD/2022. Vigência: 01 (um) ano.
Partes contratantes: Irari A. da Silva (pela contratante) e Sr. Bruno Araújo Nevega (pela contratada).
Coremas-PB, 06 de maio de 2022.
Irari Alexandrino da Silva
Prefeito
EXTRATO DO CONTRATO
DE COMPRA E VENDA Nº 103/2022
Pregão Eletrônico nº 003/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas. Contratada: Vrio Soluções
Serviços de Montagens Moveis Eireli-EPP, CNPJ: 20.351.700/0001-38. Valor total contratado: R$
122.890,00 (cento e vinte e dois mil, oitocentos e noventa reais), referente ao item: 1. Objeto: Aquisição
de 01 (um) veículo 0 km, adaptado para Ambulância Simples Remoção, Motor 1.4 flex 2P, com potência
mínima de 88cv; Transmissão/Câmbio: Manual, Carroceria: Furgão & Van, Tração: Dianteira, Altura
mínima: 1890mm, Largura mínima: 1600, Comprimento mínimo: 4.30, equipado c/ todos os equip.
de série não especificados e exigidos pelo Contran, conforme termo de referência. Prazo de entrega:
10 (dez) dias uteis. Dotação: 02.05 Secretaria Municipal de Saúde, 10 302 3020 1010 Aquisição de
veículos para Saúde (Objetivo: Reduzir o índice de doenças). Fonte 1: 1500.1002 Recursos não vinculados de impostos – ASPS. Ficha: 720, 4, 4.4.90.52 Equipamentos e material permanente; Fonte 2:
1632.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á
Saúde, Ficha: 722, 4, 4.4.90.52; Fonte 3: Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação
Municipal, Nº Convênio 0158/2021, conforme QDD/2022. Vigência: 01 (um) ano. Partes contratantes:
Irari A. da Silva (pela contratante) e Sr. José Ricardo Mota Rago (pela contratada).
Coremas-PB, 09 de maio de 2022.
Irari Alexandrino da Silva
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO
DE COMPRA E VENDA Nº 102/2022
Pregão Eletrônico nº 002/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas. Contratada: Silva Araújo
Comercio e Serviços de Maquinas e Equipamentos Agrícolas Ltda-ME (T & C Tratores), CNPJ:
27.848.692/0001-89. Valor total contratado: R$ 30.000,00 trinta mil reais), referente ao item: 1.
Objeto: Aquisição de 01 (uma) grade niveladora 32 discos 32x20. Prazo de entrega: 10 (dez)
dias uteis. Fonte 1: 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos, Ficha: 1732, 4.4.90.52 00
1601.0000; Fonte 2: 1701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres
dos Estados, Ficha: 1734, 4.4.90.52 00 1601.0000. Dotação: Secretaria de Agricultura e Recursos
Hídricos, conforme QDD/2022. Vigência: 01 (um) ano. Partes contratantes: Irari A. da Silva (pela
contratante) e Sra. Claudia Silva Araújo (pela contratada).
Coremas-PB, 09 de maio de 2022.
Irari Alexandrino da Silva
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou
o objeto desta licitação em favor de EDITORA LUNNA LTDA CNPJ 31.260.067/0001-99 VALOR
105.313,60.
Cuité – PB, em 10 de maio de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00030/2022
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 DV00030/2022,
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE
PROJETOS DE ENGENHARIA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu
objeto a: EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - R$ 44.660,00.
Cuité de Mamanguape - PB, 10 de Maio de 2022
HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00031/2022
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 DV00031/2022,
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICIPIO
DE CUITE DE MAMANGUAPE, EXCETO FUNDO DE SAÚDE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CELSO BECO DE SOUZA 70351870490 - R$ 40.000,00.
Cuité de Mamanguape - PB, 10 de Maio de 2022
HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00032/2022
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 DV00032/2022,
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE DOIS LETREIROS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO E TERMO DE REFERÊNCIA; RATIFICO o correspondente procedimento
e ADJUDICO o seu objeto a: CLEISON DE SOUZA NUNES 05548879596 - R$ 36.000,00.
Cuité de Mamanguape - PB, 10 de Maio de 2022
HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00032/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA CONFECÇÃO DE DOIS LETREIROS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO E TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21. AUTORIZAÇÃO:
Secretaria de Infraestrutura. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 10/05/2022.
HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº DV030/2022
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
Resolve: Ratificar o processo da Dispensa de Licitação Por Valor Nº DV030/2022 (Processo
Administrativo Nº 036/2022), nos termos do Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores, que objetiva: Contratação de direta da pessoa jurídica M. S. S. Campos Me, Cnpj: 08.640.533/0001-40, prestar serviços técnicos especializados no acompanhamento dos
serviços e programas do SUAS e na gestão do PAB, junto á secretaría municipal de Ação Social e
Desenvolvimento Humano do município de Coremas-PB, conforme termo de referência; com base
nos elementos constantes da Exposição de Motivos correspondente, a qual sugere a contratação
da pessoa jurídica: M. S. S. Campos - Me, Cnpj: 08.640.533/0001-40, Rua Pintor Zezinho, n°: 12,
Noe Trajano, Patos -PB. Desta forma o valor mensal será R$ 1.450,00 ( Um mil, quatrocentos
e cinquenta reais), valor total retificado será de R$ 13.050,00 (trezentos mil e cinquenta reais).
Publique-se e cumpra-se.
Coremas - PB, 01 de abril de 2022.
Irani Alexandrino da Silva
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00031/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE, EXCETO FUNDO
DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21. AUTORIZAÇÃO:
Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 10/05/2022.
HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 049/2022
Processo Administrativo Nº 036/2022.
Dispensa Por Valor Nº 030/2022.
Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: M. S. S. Campos - Me, Cnpj: 08.640.533/000140. Objeto: Prestar serviços técnicos especializados no acompanhamento dos serviços e programas
do SUAS e na gestão do PAB, junto á secretaría municipal de Ação Social e Desenvolvimento Humano
do município de Coremas-PB, conforme termo de referência. Valor contratado: O valor mensal será R$
1.450,00 (Um mil, quatrocentos e cinquenta reais), valor total retificado será de R$ 13.050,00 (trezentos mil e cinquenta reais). Recursos: Próprios (Diversos e Ordinários) da Prefeitura de Coremas-PB.
Unidade orçamentária: Constante no QDD/2022. Vigência do contrato para execução dos serviços:
Imediato. Vigência do contrato para efeito de pagamentos: Até 31/12/2022. Partes assinantes: Irani A.
da Silva (Pela contratante) e Sra. Maria do Socorro de Souza Campos (Pela contratada).
Coremas/PB, 04 de abril de 2022.
Irani Alexandrino da Silva
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DO CENTRO DE SPECIALIDAEDES ODONTOLÓGICAS – CEO E SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO
BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 23
de Maio de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 23 de Maio de 2022. Referência:
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto
Federal nº 10024/19; Decreto Municipal nº 1.907/19; e legislação pertinente, consideradas as
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08h00min Às 13h00min dos dias
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital:
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Esperança - PB, 09 de Maio de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO
Pregoeiro Oficial

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº DV035/2022
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
Resolve: Ratificar o processo da Dispensa de Licitação Por Valor Nº DV035/2022 (Processo Administrativo Nº 042/2022), nos termos do Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores, que objetiva: Contratação de direta da pessoa jurídica Hyago Cavalcante Santos da
Silva - Me, Cnpj: 29.173.603/0001-77, prestar serviços de consultoria, assessoria de comunicação
institucional e desenvolvimento dos canais de comunicão institucionais para prefeitura de Coremas
-PB, conforme termo de referência; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos
correspondente, a qual sugere a contratação da pessoa jurídica: Hyago Cavalcante Santos da Silva
- Me, Cnpj: 29.173.603/0001-77, Rua Adelaide Chaves de Araujo, n° 16, Centro, Sape-PB. Desta
forma o valor mensal será R$ 2.150,00 ( dois mil e cento e cinquenta reais), valor total retificado
será de R$ 17.200,00 (quinze mil e duzentos reais). Publique-se e cumpra-se.
Coremas - PB, 02 de maio de 2022.
Irani Alexandrino da Silva
Prefeito
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 050/2022
Processo Administrativo Nº 042/2022.
Dispensa Por Valor Nº 035/2022.
Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Hyago Cavalcante Santos da Silva - Me, Cnpj:
29.173.603/0001-77. Objeto: Prestar serviços de consultoria, assessoria de comunicação institucional
e desenvolvimento dos canais de comunicão institucionais para prefeitura de Coremas -PB, conforme
termo de referência. Valor contratado: Valor mensal será R$ 2.150,00 (dois mil e cento e cinquenta
reais), valor total retificado será de R$ 17.200,00 (quinze mil e duzentos reais R$ 17.200,00 (quinze mil
e duzentos reais). Recursos: Próprios (Diversos e Ordinários) da Prefeitura de Coremas-PB. Unidade
orçamentária: Constante no QDD/2022. Vigência do contrato para execução dos serviços: Imediato.
Vigência do contrato para efeito de pagamentos: Até 31/12/2022. Partes assinantes: Irani A. da Silva
(Pela contratante) e o Sr. Hyago Cavalcante Santos da Silva (Pela contratada).
Coremas/PB, 03 de maio de 2022.
Irani Alexandrino da Silva
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida
Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 13:30 horas do dia 27 de Maio de 2022,
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE DUAS UNIDADES ESCOLARES – COXIXOLA/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 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. Edital:
http://www.coxixola.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.
Coxixola - PB, 10 de Maio de 2022
VANDSON NEY DE AMORIM BRITO
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE ASA BRANCA
I, COXIXOLA/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: AN
PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - Valor: R$ 178.390,44. Dos atos decorrentes do
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação,
Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, no horário das 08:00 as 11:00 horas e
das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com.
Coxixola - PB, 10 de Maio de 2022
VANDSON NEY DE AMORIM BRITO
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na
Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 08:30 horas do dia 27 de Maio
de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE
CRECHE PADRÃO TIPO A INTEGRA PARAÍBA, NO MUNICÍPÍO DE COXIXOLA–PB, CONVÊNIO
Nº 429/2021. 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 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com.
Edital: http://www.coxixola.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.
Coxixola - PB, 10 de Maio de 2022
VANDSON NEY DE AMORIM BRITO
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: LOCAÇÃO DE
VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; ADJUDICO o seu objeto a: ADRIANO SANTOS DE PONTES - R$ 40.200,00;
CICERO DA SILVA LIMA - R$ 75.922,00; JOAREZ GOMES DA SENA JUNIOR - R$ 34.530,30;
JOSE CASTIANO SILVA LOPES - R$ 78.012,90; SAMUEL PIMENTA SANTOS - R$ 60.047,40;
WILDENBERG DAVID PONTES NASCIMENTO - R$ 50.384,60.
Cuité - PB, 06 de Maio de 2022
BRUCE DA SILVA SANTOS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: LOCAÇÃO DE
VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ADRIANO
SANTOS DE PONTES - R$ 40.200,00; CICERO DA SILVA LIMA - R$ 75.922,00; JOAREZ GOMES
DA SENA JUNIOR - R$ 34.530,30; JOSE CASTIANO SILVA LOPES - R$ 78.012,90; SAMUEL
PIMENTA SANTOS - R$ 60.047,40; WILDENBERG DAVID PONTES NASCIMENTO - R$ 50.384,60.
Cuité - PB, 10 de Maio de 2022
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 023/2022
A Prefeitura do Município de Cuité/PB, torna público que homologou o objeto desta licitação
em favor de EDITORA LUNNA LTDA CNPJ 31.260.067/0001-99 VALOR 105.313,60. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura do instrumento de contrato, nos termos
do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das
sanções previstas em lei.
Cuité – PB, em 10 de maio de 2022.
CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA
Prefeito de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00030/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA
FÍSICA OU JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA. FUNDAMENTO
LEGAL: Art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 10/05/2022.
HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
ATO AVISO DE RETOMADA DE LANCES VERBAIS
PREGÃO ELETRÔNICO 00014/2022
Em relação ao pregão presencial de nº 00014/2022, objetivando aquisição de 01 veiculo destinado
a transporte de pacientes através de emenda parlamentar 41.199/2021, mediante edital e seu
termo de referência., fica retomada a data de 13/05/2022 as 09h00 min para continuação e prosseguimento ao processo em tela no endereço supracitado: www.portaldecompraspublicas.com.br
Guarabira,10 de Maio de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, através da Comissão Permanente de Licitação,
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores,
fará realizar no dia 02.06.2022 às 09h30min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua Antonio André, 39, 1° andar, Centro – Guarabira/PB, Licitação na modalidade TOMADA
DE PREÇOS DE N.° 01.2022, destinada a Construção do Centro de apoio Frei Damião sítio Mata
Limpa - Capela Mãe Rainha .Dotação consignada no orçamento vigente. Demais esclarecimentos
e Cópia do Edital de Licitação, poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, nos dias úteis,
no horário compreendido entre 08h00min e 12h00min.
Guarabira - PB, 10 de Maio de 2022
DÉBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, através da Comissão Permanente de Licitação,
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores,
fará realizar no dia 06.06.2022 às 09h30min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação,
localizada à Rua Antonio André, 39, 1° andar, Centro – Guarabira/PB, Licitação na modalidade
TOMADA DE PREÇOS DE N.° 02.2022, destinada a Contratação de empresa no ramo pertinente
para construção de um Portal no município de Guarabira/PB – PB073 acesso ao distrito cachoeira
dos Guedes, em Guarabira/PB. Dotação consignada no orçamento vigente. Demais esclarecimentos
e Cópia do Edital de Licitação, poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, nos dias úteis,
no horário compreendido entre 08h00min e 12h00min.
Guarabira - PB, 10 de Maio de 2022
DÉBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da sua Pregoeira e equipe de apoio, torna público para
conhecimento dos interessados o CANCELAMENTO do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022,
cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. Demais informações encontram-se a
disposição dos interessados no endereço, na Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz, 26, Ibiara-PB,
no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.
Ibiara-PB, 09 de Maio de 2022.
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE CONVOCAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da sua Comissão Permanente de Licitação, convoca as empresas: L & L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 18.833.963/0001-3, F A
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP, cadastrada no CNPJ nº 10.872.880/0001-81, PRIIMEE
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP, cadastrada no CNPJ nº 20.949.329/000100, OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA – ME, cadastrada no
CNPJ nº 26.764.981/0001-37, CHS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, cadastrada no CNPJ
nº 07.638.122/0001-57, CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, cadastrada no CNPJ nº
29.505.771/0001-12, MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME, cadastrada no CNPJ nº 12.102.978/000143, CONSTRUTORA BRAÇO FORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI – EPP, cadastrada no
CNPJ nº 22.370.871/0001-30, CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE, cadastrada no CNPJ nº
15.233.791/0001-77, PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, cadastrada no CNPJ
nº 21.784.773/0001-86, ÂNGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME, cadastrada no CNPJ
nº 23.011.565/0001-05, RTS ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, cadastrada no CNPJ nº
04.672.369/0001-00, J DE FONTE RANGEL EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 26.757.272/0001-24, ABIK
ENGENHARIA E CONSULTORIA, cadastrada no CNPJ nº 34.756.608/0001-81, SÃO FRANCISCO
LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 43.169.096/0001-29,
GR CONSTRUÇÕES, cadastrada no CNPJ nº 27.450.426/0001-01, AMETISTA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 29.828.673/0001-16, E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 17.560.794/0001-40, CJ CONSTRUTORA E SERVIÇOS
LTDA, cadastrada no CNPJ nº 40.331.846/0001-29, D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL,
cadastrada no CNPJ nº 32.666.677/0001-50, MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, cadastrada no CNPJ nº 26.781.189/0001-90, CONCRETISA CONSTRUTORA LTDA, cadastrada no CNPJ
nº 09.913.177/0001-53, COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, cadastrada no CNPJ nº
11.170.603/0001-58, SERRA CONSTRUÇÕES LTDA, cadastrada no CNPJ nº 14.031.903/0001-44,
DEL ENGENHARIA EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 17.415.942/0001-33, CONSTRUTORA APODI
EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 17.620.703/0001-15, LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS,
cadastrada no CNPJ nº 06.006.035/0001-40, MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 31.381.604/0001-59, F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, cadastrada no
CNPJ nº 20.284.072/0001-15, ISA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, cadastrada no
CNPJ nº 36.581.782/0001-47 e a empresa JMS PAJEU CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS
LTDA, cadastrada no CNPJ nº 45.791.193/0001-84, para abertura dos envelopes de HABILITAÇÃO
para o dia 19.05.2022 às 10:00 Horas. Os Envelopes de Habilitação serão abertos pela Comissão
independente do comparecimento ou não dos licitantes, e será publicado o resultado na imprensa
oficial, da mesma forma do aviso.
Ibiara-PB, 09 de Maio de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IIBIARA
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento
dos interessados, a interposição de recursos administrativo por parte da empresa DENTAL CAMARGO COMÉRCIO LTDA – ME cadastrada no CNPJ nº 18.110.143/0001-11, contra o resultado
de habilitação do Pregão Presencial nº 00016/2022, para conhecimento dos interessados, querendo, apresentem impugnação no prazo legal. Demais informações encontram-se a disposição
dos interessados no endereço Rua Prefeito Antônio Ramalho Diniz, nº 26, Centro – Ibiara - PB, no
horário das 08:00 às 12:00 horas.
Ibiara - PB, 06 de Maio de 2022.
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES
Pregoeira Oficial

Publicidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da comissão permanente de licitação, torna público
para conhecimento dos interessados que foram INABILITADAS, as empresas: ABIK ENGENHARIA
E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 34.746.608/0001-81; AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS
EIRELI - CNPJ: 29.828.673/0001-16; ATLAN ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
- CNPJ: 38.495.416/0001-09; CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI - CNPJ: 15.233.791/000177; E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 17.560.794/0001-40; GR
CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 27.450.426/0001-01; J DE FONTE RANGEL EIRELI - CNPJ:
26.757.272/0001-24; LIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 42.540.677/0001-62;
RANULFO TOMAZ DA SILVA - CNPJ: 04.672.369/0001-00; SAO FRANCISCO LOCACAO, CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 43.169.096/0001-29, CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI - CNPJ:
18.578.731/0001-84, COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 11.170.603/0001-58
e F.COSTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 37.325.870/0001-40.
Foram HABILITADAS as empresas: CONSTRUTORA BRAÇO FORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÕES
EIRELI - CNPJ: 22.370.871/0001-30; DEL ENGENHARIA - EIRELI - CNPJ: 17.415.942/0001-33 e
SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 14.031.903/0001-44 Abre-se vistas aos
interessados do inteiro teor da decisão, não havendo interposição de recurso, fica convocadas as
empresas HABILITADAS, para abertura dos envelopes de Proposta de Preços, no dia 19.05.2022 as
09:00 horas. Demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.
Ibiara-PB, 09 de Maio de 2022.
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; ADJUDICO o seu objeto a: FRANCISCO DA SILVA PEREIRA R$ 98.609,00; JOANA DARC COSTA AFREU - R$ 158.321,50; JOSINALDO DE SOUSA MUNIZ
99957922300 - R$ 19.040,00; MENESES E FIGUEIREDO LTDA - R$ 92.442,00.
Ibiara - PB, 09 de Maio de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO
DA SILVA PEREIRA - R$ 98.609,00; JOANA DARC COSTA AFREU - R$ 158.321,50; JOSINALDO
DE SOUSA MUNIZ 99957922300 - R$ 19.040,00; MENESES E FIGUEIREDO LTDA - R$ 92.442,00.
Ibiara - PB, 09 de Maio de 2022
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA
Prefeito Constitucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS A DIVERSAS SECRETÁRIAS DURANTE O EXERCICIO
DE 2022; ADJUDICO o seu objeto a: JOANA DARC COSTA AFREU - R$ 230.517,00.
Ibiara - PB, 10 de Maio de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS A DIVERSAS SECRETÁRIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2022; HOMOLOGO
o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOANA DARC COSTA AFREU - R$ 230.517,00.
Ibiara - PB, 10 de Maio de 2022
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA
Prefeito Constitucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2022, que objetiva: Aquisição de
Pneus para frota do Município de Ibiara, durante o exercício de 2022; ADJUDICO o seu objeto a:
LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS - R$ 419.742,00.
Ibiara - PB, 09 de Maio de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2022, que objetiva: Aquisição de Pneus
para frota do Município de Ibiara, durante o exercício de 2022; HOMOLOGO o correspondente
procedimento licitatório em favor de: LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS - R$ 419.742,00.
Ibiara - PB, 09 de Maio de 2022
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA
Prefeito Constitucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARES
DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBIARA – PB; ADJUDICO o seu objeto a: PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - R$ 45.600,00.
Ibiara - PB, 09 de Maio de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARAA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA PARA
ATENDER AS NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - R$ 45.600,00.
Ibiara - PB, 09 de Maio de 2022
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA
Prefeito Constitucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da Pregoeira e equipe de apoio, convoca as empresas
ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ: 31.187.918/0001-15;
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA – ENPJ Nº 40.876.269/000150; IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA – CNPJ Nº
07.788.510/0001-14; PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA – CNPJ Nº 09.210.219/0001-90;
PRO LABORATORIO COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI – CNPJ
Nº 19.036.846/0001-00, para abertura dos envelopes de habilitação no dia 17 de Maio de 2022
às 09:00 horas, o não comparecimento de nenhum representante das empresas convocadas será
facultada a abertura pela Pregoeira e Equipe de Apoio e publicado o resultado ma Imprensa Oficial.
Ibiara – PB, 09 de Maio de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - 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: Prestação dos serviços de locação, montagem e
desmontagem de infraestrutura para eventos oficiais e festividades promovidos por este Município.
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 24 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 Municipal nº 275/21; Decreto Municipal nº 278/21;
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações:
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoinga@gmail.com.
Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Ingá - PB, 10 de Maio de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para Construção de Creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças – TIPO B, no município de Itapororoca, conforme Termo de
Convênio n.º 483/2021, celebrado com o Governo do Estado da Paraíba.
LICITANTES HABILITADOS:
CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI;
COEN – CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA;
CONSTRUTORA APODI EIRELI;
CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI;
D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI;
DIAS CONSTRUCOES LTDA;
DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA;
EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI;
ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI;
FC – FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA.;
GR CONSTRUTORA EIRELI*; (correção nome da empresa)
HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI;
J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI;
JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA;
LA ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI;
PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI;
QUALITY CONSTRUCOES LTDA;
R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI;
SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME;
TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
LICITANTE INABILITADO:
CONSTRUTORA ARANTES EIRELI.
Motivo: Não apresentou/atendeu os requisitos dos subitens 6.8.2, 6.8.2.1, 6.8.3, 8.2.1, 8.2.5,
8.2.6, 8.2.8, 8.2.11, 8.2.15 do edital.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia
19/05/2022, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Frei Damião Bozzano, 07 - Centro Itapororoca - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 32941112.
E-mail: pmilicitacao2013@hotmail.com.
Itapororoca - PB, 10 de maio de 2022
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2022 - SRP
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Frei Damião de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 08h30min do dia 31 de maio de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando forma sistema de registro
de preços, para: Contratação de empresa especializada em locação de estruturas diversas para
atendimento das demandas da Administração Municipal na realização de eventos de todos os
setores. 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, 10 de maio de 2022
TARCISIO FRANÇA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 11 de maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Frei
Damião de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 10h00min do dia 24 de maio de 2022, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa no ramo pertinente
para perfuração de poços artesianos no município de Itapororoca/PB, conforme termo de referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal
nº 00028/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Itapororoca – PB, 10 de Maio de 2022
TARCISIO FRANÇA DA SILVA
Pregoeiro Oficial
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de medicamentos da tabela ABCFarma para atender a população carente
do município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS
PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE
2022 ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.32.01 – BENS,
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de
2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca e: CT Nº 00196/2022
- 05.05.22 - DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 150.500,00.
RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA
Secretário e Gestor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE CONVOCAÇÃO 6º COLOCADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
A prefeitura Municipal de Itatuba-PB, através do Pregoeiro, torna público que em face do não
comparecimento e pelo descumprimento Legal da Empresa ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS
ME – CNPJ: 21.636.341./0001-28, NOTIFICADA PARA ASSINAR CONTRATO POR MEIO DA PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA EM 12 DE ABRIL DE 2022, PAGINA
24, E PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EM 12 DE ABRIL DE 2022, PAGINA 27, CONVOCA o
licitante remanescente, na ordem de classificação, WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA 04819156489
– CNPJ: 33.609.700/000137, classificada em 6º lugar no certame oriundo do Pregão Presencial nº
00008-2022, para querendo e nas mesmas condições propostas, assinar contrato, cujo objeto: Execução dos serviços de transportes de estudantes universitários da sede do Município para Campina
Grande e vice e versa, conforme itinerário definido pelas Secretaria de Educação deste Município. Em
conformidade com o ato convocatório, conforme art. 64, § 2º da Lei 8.666/93. Desde já, solicitamos a
mesma documentação de habilitação constante no Edital do referido processo no prazo de 02 (dois)
dias úteis. Caso não aceite será convocado o terceiro classificado, até que seja efetivada a contratação,
ou seja, decidida pela revogação da licitação. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398-1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br.
Itatuba - PB, 09 de Maio de 2022
JUSCELINO DA SILVA MONTEIRO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Maio de 2022, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Serviços de Assessoria
Técnica Especializada, Especialmente Para Prestar Serviços Profissionais de Assessoria, Consultoria
e Acompanhamento de Processos Licitatórios e Contratos Administrativos. 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 004/2006/07; e legislação pertinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as
14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@
itatuba.pb.gov.br. Edital: https://itatuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Itatuba - PB, 09 de Maio de 2022
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº
00009/2022, para o dia 24 de Maio de 2022 às 10:00 horas; e do início da fase de lances para o dia
24 de Maio de 2022 às 10:10 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 08:00 as
14:00 horas dos dias úteis, na Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB. Telefone: (083)
3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br.
Itatuba - PB, 11 de Maio de 2022
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 09h30min HORAS DO DIA 24 DE
MAIO DE 2022, licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO, para:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME
ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 005-A/17; e legislação pertinente, consideradas
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.
com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br
Juazeirinho - PB, 10 de Maio de 2022
ERINALDO ARÚJO SOUSA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça
Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 09h30min HORAS DO DIA 31 DE MAIO
DE 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM
CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFANCIA E CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
E DA CIÊNCIA E TECNLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO – 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)
3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Juazeirinho - PB, 10 de Maio de 2022
SIDNEI SOARES DE MORAIS
Presidente da Comissão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº: RP 10001/2022
AOS 09 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação do
Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho, Estado da Paraíba, localizada na Avenida Juiz Federal
Genival Matias de Oliveira - Centro - Juazeirinho - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23
de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 005-A, de 02 de Janeiro de 2017; e legislação pertinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação
da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 10001/2022 que objetiva o registro de preços
para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO POR COMPRA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO
FUTURAS CONTRATAÇÕES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE; resolve registrar o preço nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO - CNPJ nº
11.277.311/0001-19 - A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
LTDA - CNPJ: 02.977.362/0001-62 - Item(s): 1 - 8 - 30 - 31 - 33 - 35 - 44 - 45 - 47 - 50 - 55 - 57 - 58
- 60 - 65 - 67 - 69 - 72 - 73 - 76 - 79 - 80 - 81 - 83 - 87 - 89 – 90 - Valor: R$ 106.999,00 - ALLFAMED
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 31.187.918/0001-15 - Item(s):
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 17 - 19 - 20 - 26 - 28 - 29 - 32 - 37 - 41 - 46 - 51 - 52 - 56 - 61 - 62 63 - 68 - 70 - 71 - 75 - 77 - 78 - 84 - 85 - 86 – 91 - Valor: R$ 163.892,00 - DROGAFONTE LTDA
- CNPJ: 08.778.201/0001-26 - Item(s): 9 - 14 - 16 - 22 - 24 - 25 - 34 - 38 - 39 - 40 - 42 – 64 - Valor:
R$ 32.427,00 - JP2 COMERCIO E SERVICOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 03.969.925/0001-33 Item(s): 92 - Valor: R$ 1.080,00 - NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - CNPJ:
18.588.224/0001-21 - Item(s): 21 – 66 - Valor: R$ 14.922,00 - NNMED DISTRIBUIDORA IMPORT.
E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.218.561/0001-39 - Item(s): 12 - 13 - 15
- 18 - 27 - 36 - 43 - 48 - 49 - 53 - 54 - 59 - 74 - 82 – 88 - Valor: R$ 30.141,10
Juazeirinho - PB, 09 de Maio de 2022
ANNA ANGÉLICA CORDEIRO ALVES RODRIGUES
Secretária de Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10001/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
DO RAMO PARA FORNECIMENTO POR COMPRA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS CONTRATAÇÕES, PARA
ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; HOMOLOGO o correspondente
procedimento licitatório em favor de: A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - R$ 106.999,00; ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
LTDA - R$ 163.892,00; DROGAFONTE LTDA - R$ 32.427,00; JP2 COMERCIO E SERVICOS DE
SAUDE LTDA - R$ 1.080,00; NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - R$ 14.922,00;
NNMED DISTRIBUIDORA IMPORT. E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 30.141,10
Juazeirinho - PB, 09 de Maio de 2022
ANNA ANGÉLICA CORDEIRO ALVES RODRIGUES
Secretária de Saúde.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10003/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
DO RAMO PARA FORNECIMENTO POR COMPRA PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,
ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS CONTRATAÇÕES, PARA
ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; HOMOLOGO o correspondente
procedimento licitatório em favor de: DENTAL CAJAZEIRAS - R$ 19.860,00; FARMAGUEDES–COM.
PROD. FARMACÊUTICOS, MÉDICOS HOSPITALARES - R$ 29.440,90
Juazeirinho - PB, 05 de Maio de 2022
ANNA ANGÉLICA CORDEIRO ALVES RODRIGUES
Secretária de Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº: RP 10003/2022
AOS 05 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação do
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO, Estado da Paraíba, localizada na Avenida Juiz
Federal Genival Matias de Oliveira - Centro - Juazeirinho - PB, nos termos da Decreto Federal nº
7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 005-A, de 02 de Janeiro de 2017; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a
classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 10003/2022 que objetiva o registro
de preços para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO POR COMPRA PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS, VISANDO FUTURAS CONTRATAÇÕES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE; resolve registrar o preço nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante
da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO - CNPJ
nº 11.277.311/0001-19 - DENTAL CAJAZEIRAS - CNPJ: 09.210.219/0001-90 - Item(s): 1 - 4 - 5 - 6 - 7
- 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 – 31 - Valor: R$ 19.860,00 - FARMAGUEDES–
COM. PROD. FARMACÊUTICOS, MÉDICOS HOSPITALARES - CNPJ: 08.160.290/0001-42 - Item(s):
2 - 3 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 22 - 25 - 29 – 30 - Valor: R$ 29.440,90
Juazeirinho - PB, 05 de Maio de 2022
ANNA ANGÉLICA CORDEIRO ALVES RODRIGUES
Secretária de Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10002/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO POR COMPRA PARCELADA DE MATERIAL
MÉDICO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS CONTRATAÇÕES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; HOMOLOGO
o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 146.691,25; CRM COMERCIAL LTDA - R$ 5.628,90; NACIONAL
COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - R$ 3.482,40; NNMED DISTRIBUIDORA IMPORT. E
EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 960,40
Juazeirinho - PB, 02 de Maio de 2022
ANNA ANGÉLICA CORDEIRO ALVES RODRIGUES
Secretária de Saúde.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº: RP 10002/2022
AOS 02 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação do
Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho, Estado da Paraíba, localizada na Avenida Juiz Federal
Genival Matias de Oliveira - Centro - Juazeirinho - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23
de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 005-A, de 02 de Janeiro de 2017; e legislação pertinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da
proposta apresentada no Pregão Presencial nº 10002/2022 que objetiva o registro de preços para:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO POR COMPRA PARCELADA
DE MATERIAL MÉDICO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS
CONTRATAÇÕES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; resolve
registrar o preço nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de
Preços: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO - CNPJ nº 11.277.311/0001-19 - ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 31.187.918/0001-15 - Item(s):
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
- 34 - 35 - 36 - 38 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 60 - 61 - 62 - 63 - 66
- 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 – 78 - Valor: R$ 146.691,25 - CRM COMERCIAL
LTDA - CNPJ: 04.679.119/0001-93 - Item(s): 8 - 17 - 18 - 20 - 32 - 33 - 37 – 42 - Valor: R$ 5.628,90
- NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - CNPJ: 18.588.224/0001-21 - Item(s): 14
- 15 - 39 - 64 – 65 - Valor: R$ 3.482,40 - NNMED DISTRIBUIDORA IMPORT. E EXPORTADORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.218.561/0001-39 - Item(s): 55 - 56 - 57 - 58 – 59 - Valor: R$ 960,40
Juazeirinho - PB, 02 de Maio de 2022
ANNA ANGÉLICA CORDEIRO ALVES RODRIGUES
Secretária de Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO POR COMPRA
PARCELADA DE MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS CONTRATAÇÕES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 10001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios
do Município de Juazeirinho: 02.080 – SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
– 02.080.10.301.0002.2058 – ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA – 02.080.10.302.0002.2076 –
ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL – 3390.30.00.00 – MATERIAL DE
CONSUMO – 3390.32.00.00 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
VIGÊNCIA: até 09/05/2023. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO e: CT Nº 01501/2022 - 09.05.22 - A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA - R$ 106.999,00; CT Nº 01502/2022 - 09.05.22 - ALLFAMED COMERCIO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 163.892,00; CT Nº 01503/2022 - 09.05.22 - DROGAFONTE LTDA - R$ 32.427,00; CT Nº 01504/2022 - 09.05.22 - JP2 COMERCIO E SERVICOS
DE SAUDE LTDA - R$ 1.080,00; CT Nº 01505/2022 - 09.05.22 - NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - R$ 14.922,00; CT Nº 01506/2022 - 09.05.22 - NNMED DISTRIBUIDORA
IMPORT. E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 30.141,10.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO POR COMPRA
PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS CONTRATAÇÕES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 10003/2022. DOTAÇÃO:
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO: 02.080 – SECRETARIA DE SAÚDE/
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 02.080.10.301.0002.2058 – ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA
– 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 05/05/2023. PARTES CONTRATANTES:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO e: CT Nº 01901/2022 - 05.05.22 - DENTAL
CAJAZEIRAS - R$ 19.860,00; CT Nº 01902/2022 - 05.05.22 - FARMAGUEDES-COM. PROD.
FARMACÊUTICOS, MÉDICOS HOSPITALARES - R$ 29.440,90.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO POR COMPRA
PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
VISANDO FUTURAS CONTRATAÇÕES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 10002/2022. DOTAÇÃO:
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO: 02.080 – SECRETARIA DE SAÚDE/
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 02.080.10.301.0002.2058 – ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA
– 02.080.10.302.0002.2076 – ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL –
3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 02/05/2023. PARTES CONTRATANTES:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO e: CT Nº 01601/2022 - 02.05.22 - ALLFAMED
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 146.691,25; CT Nº 01602/2022 02.05.22 - CRM COMERCIAL LTDA - R$ 5.628,90; CT Nº 01603/2022 - 02.05.22 - NACIONAL
COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - R$ 3.482,40; CT Nº 01604/2022 - 02.05.22 - NNMED
DISTRIBUIDORA IMPORT. E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 960,40.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua
Porfírio Guedes, S/N° - Gameleira - Lucena - PB, às 08:30 horas do dia 30 de Maio de 2022, licitação
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES, DISTRITO DA GAMELEIRA NO MUNICÍPIO DE LUCENA–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 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. E-mail: cpllucena@hotmail.com. Edital: www.lucena.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Lucena - PB, 09 de Maio de 2022
SALETE GOMES DE MENDONÇA SANTOS
Presidenta da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na
Rua Porfírio Guedes, S/N° - Gameleira - Lucena - PB, às 08:30 horas do dia 01 de Junho de
2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM EM RUAS NO MUNICÍPIO DE LUCENA. 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 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cpllucena@
hotmail.com. Edital: www.lucena.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Lucena - PB, 09 de Maio de 2022
SALETE GOMES DE MENDONÇA SANTOS
Presidenta da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na
Rua Porfírio Guedes, S/N° - Gameleira - Lucena - PB, às 10:00 horas do dia 30 de Maio de 2022,
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE UMA
CRECHE PADRÃO INTEGRA PARAÍBA NO MUNICÍPIO DE LUCENA–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 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cpllucena@
hotmail.com. Edital: www.lucena.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Lucena - PB, 09 de Maio de 2022
SALETE GOMES DE MENDONÇA SANTOS
Presidenta da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022
O Pregoeiro do Município de Mari, no uso de suas atribuições, CONVOCA todas as empresas
participante do pregão acima citado, para sessão pública no dia 13/05/2022 as 14:00hs para classificação, abertura da etapa de lances e habilitação. Maiores informações no endereço, Rua Antônio
de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente de 08h00min as 12h00min ou
através do e-mail cpl.mari.2017@gmail.com.
Mari-PB, 10 de maio de 2022.
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022
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 menor preço, para: Aquisição parcelada de material
didático, de expediente e consumo, para diversas secretarias. Abertura da
sessão pública: 09:30 horas do dia 25 de Maio de 2022. Início da fase de lances:
09:31 horas do dia 25 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, 10 de Maio de 2022
ARMANDO GOMES FERREIRA
Pregoeiro Oficial
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
Tomada de Preços n° 0004/2022
A Comissão de Licitação torna público a republicação do edital da licitação na modalidade Tomada
de Preços n° 0004/2022, tipo menor preço global, com objeto, Implantação de usinas fotovoltaicas e
extensão de rede de iluminação Pública no Município de Pedra Branca-PB, A CPL em conjunto com
Assessoria Jurídica informa deliberação de julgamento sobre impugnação feita pela empresa COMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ 09.545.520/0001-54, delibera-se a decisão e julga
procedente o pedido, como efeito REVOGA-SE a presente licitação em observância ao interesse público,
visando a ampla concorrência, bem como ao princípio da legalidade, como meio de regularizar o edital.
FUNDAMENTAÇÃO: Essa atuação administrativa do ente municipal nada mais é do que a manifestação
do princípio da autotutela, que confere oportunidade de a própria administração pública revogar seus
atos administrativos, quando inoportunos, e anulá-los, quando eivados de vícios. O enunciado sumular nº
473, do Supremo Tribunal Federal corporifica a autotutela administrativa, por meio da seguinte redação:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque
deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Da mesma forma, o art. 53
da Lei 9.784/1999, que regula o processo administrativo federal, dispõe que “a Administração deve anular
seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos”. Na oportunidade ao pedido de esclarecimento da
empresa COESA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, com CNPJ nº 26.947.586/0001-90, a CPL informa
que as deliberações será tomada pelo setor de engenharia, bem como será sanado os pontos eivados
de vícios. Fica suspenso a Abertura dia 12.05.2022 as 08:30 horas, Maiores informações na rua Pres.
João Pessoa, 391 - centro-Pedra Branca-PB.
Pedra Branca – PB, 10 de maio de 2022.
Severino Luiz de Caldas
Presidente da CPL
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
Tomada de Preços n° 0004/2022
A Comissão de Licitação torna público a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 0004/2022,
tipo menor preço global, com objeto, Implantação de usinas fotovoltaicas e extensão de rede de
iluminação Pública no Município de Pedra Branca-PB, A CPL em conjunto com Assessoria Jurídica
informa deliberação de julgamento sobre impugnação feita pela empresa COMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ 09.545.520/0001-54, delibera-se a decisão e julga procedente
o pedido, como efeito REVOGA-SE a presente licitação em observância ao interesse público,
visando a ampla concorrência, bem como ao princípio da legalidade, como meio de regularizar o
edital. FUNDAMENTAÇÃO: Essa atuação administrativa do ente municipal nada mais é do que a
manifestação do princípio da autotutela, que confere oportunidade de a própria administração pública
revogar seus atos administrativos, quando inoportunos, e anulá-los, quando eivados de vícios. O
enunciado sumular nº 473, do Supremo Tribunal Federal corporifica a autotutela administrativa,
por meio da seguinte redação: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados
de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo
de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os
casos, a apreciação judicial. Da mesma forma, o art. 53 da Lei 9.784/1999, que regula o processo administrativo federal, dispõe que “a Administração deve anular seus próprios atos, quando
eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos”. Na oportunidade ao pedido de esclarecimento da empresa
COESA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, com CNPJ nº 26.947.586/0001-90, a CPL informa que
as deliberações será tomada pelo setor de engenharia, bem como será sanado os pontos eivados
de vícios. Fica suspenso a Abertura dia 12.05.2022 as 08:30 horas, Maiores informações na rua
Pres. João Pessoa, 391-centro-Pedra Branca-PB.
Pedra Branca – PB, 10 de maio de 2022.
Severino Luiz de Caldas
Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE CONVOCAÇÃO PRESENCIAL
Tomada de Preços n. 002/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS, no uso de suas atribuições, CONVOCA a empresa: CARVACENA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 38.109.852/000194 vencedor da Tomada de Preços n.º 002/2022 para assinatura do contrato
no prazo máximo de 5 dias úteis contados a partir da publicação deste
termo no DOE. O não comparecimento no prazo estipulado acarretará decadência do Direito de Contratar com a Prefeitura de Pedro Régis. Maiores
informações na COPELI situado a Av. Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro,
Pedro Régis – Pb no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.
Pedro Régis -PB, 10 de Maio de 2022.
Polyana Farias Torres
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
RESULTADO DAS AMOSTRAS
PREGÃO PRESENCIAL: 009/2022.
A pregoeira no uso de suas atribuições Torna Público para o conhecimento da população de PEDRO RÉGIS e para quem interessar que após análise das amostras, conforme relatório enviado pela
secretaria de Educação emitido em 27 de Abril de 2022, chegou-se a conclusão que para atender o que
determina a Lei 8.666/93 e suas alterações em licitação realizada na modalidade Pregão Presencial do
tipo menor preço por item, foi: WW COMERCIAL EIRELI teve amostra referente ao ITEM 10: Mochila
Escolar aprovada, conforme relatório disponível no portal da prefeitura, sendo considerada classificada.
Já as empresas LEÃO COMÉRCIO DE MULTILIDADES LTDA teve as amostras referente os itens 01,
02, 03, 04 e 09 reprovados, conforme relatório disponível no portal da prefeitura; e as empresas COMERCIAL MASTER LTDA; RÉGIS UNIFORMES E COMÉRCIO EIRELI – ME e VESTIR INDUSTRIAL
E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA não apresentaram as amostras, portanto são consideradas
desclassificadas. Ato contínuo a pregoeira decide em convocar as empresas remanescentes AGS
COMERCIO E SERVICOS LTDA; DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA; JOÃO MARTINHO DA
SILVA – ME; UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA; VINICK JUAZEIRO FARDAMENTOS LTDA; W .
S. SERVICOS E LOCACOES EIRELI; WW COMERCIAL EIRELI; YASMIN PONTES DA SILVA – ME,
nos itens 01 ao 09 para que apresente 01 (uma) amostra de cada conjunto ou unidade, conforme o
caso, sob pena de não aceitação da proposta, a amostra deve ser entregue na sala da COPELI até o
dia 18/05/2022 as 12:00hs (horário local), tudo com fulcro na cláusula IX subitem 10 do referido edital.
Pedro Régis, 10 de Maio de 2022.
Polyana Farias Torres
Pregoeira Oficial
Prefeitura Municipal de Piancó
Aviso de Convocação para assinar contrato
Pregão Eletrônico nº 0048/2021
A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE
MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 31.187.918/0001-15, classificada em 4º lugar nos itens 132, 185 e
190 do Pregão Eletrônico nº 0048/2021, após a rescisão e as sanções punitivas sofridas pela 1ª colocada
a Empresa ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº
37.029.855/0001-55 pela inexecução contratual. O objeto do PE 48/2021 é o: registro preços para aquisição
de materiais medico para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB.
A convocada deverá comparecer no prazo máximo de até 5 (cinco) dias para assinar termo contratual.
A não aceitação ou omissão acarretará a perda do direito e na manutenção do licitante subsequente.
Piancó-PB, 10 de maio de 2022.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos
Prefeitura Municipal de Piancó
Aviso de Convocação para assinar contrato
Pregão Eletrônico nº 0048/2021
A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ Nº
63.478.895/0001-94, classificada em 4º lugar nos itens 124 e 193 do Pregão Eletrônico nº 0048/2021,
após a rescisão e as sanções punitivas sofridas pela 1ª colocada a Empresa ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº 37.029.855/0001-55 pela
inexecução contratual. O objeto do PE 48/2021 é o: registro preços para aquisição de materiais
medico para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB. A convocada deverá comparecer no prazo máximo de até 5 (cinco) dias para assinar termo contratual. A
não aceitação ou omissão acarretará a perda do direito e na manutenção do licitante subsequente.
Piancó-PB, 10 de maio de 2022.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos
Prefeitura Municipal de Piancó
Aviso de Convocação para assinar contrato
Pregão Eletrônico nº 0048/2021
A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
EIRELI, CNPJ Nº 18.588.224/0001-21, classificada em 4º lugar nos itens 133 e 134 do Pregão Eletrônico
nº 0048/2021, após a rescisão e as sanções punitivas sofridas pela 1ª colocada a Empresa ODONTOMED
MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº 37.029.855/0001-55 pela
inexecução contratual. O objeto do PE 48/2021 é o: registro preços para aquisição de materiais medico
para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB. A convocada deverá
comparecer no prazo máximo de até 5 (cinco) dias para assinar termo contratual. A não aceitação ou
omissão acarretará a perda do direito e na manutenção do licitante subsequente.
Piancó-PB, 10 de maio de 2022.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos
Prefeitura Municipal de Piancó
Aviso de Convocação para assinar contrato
Pregão Eletrônico nº 0048/2021
A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS,
CNPJ Nº 32.407.715/0001-50, classificada em 4º lugar no item 02 do Pregão Eletrônico nº 0048/2021,
após a rescisão e as sanções punitivas sofridas pela 1ª colocada a Empresa ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº 37.029.855/0001-55 pela
inexecução contratual. O objeto do PE 48/2021 é o: registro preços para aquisição de materiais
medico para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB. A convocada deverá comparecer no prazo máximo de até 5 (cinco) dias para assinar termo contratual. A
não aceitação ou omissão acarretará a perda do direito e na manutenção do licitante subsequente.
Piancó-PB, 10 de maio de 2022.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
RESULTADO JULGAMENTO RECURSO DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 002/2022
OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COM ENTREGA
DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE
MUNICÍPIO.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público para conhecimento dos interessados
que após análise do recurso administrativo manejado pela empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 26.156.923/0001-20, a pregoeira da Prefeitura Municipal de
Pitimbu-PB, DECIDE pelo CONHECIMENTO e no MÉRITO pelo IMPROVIMETO do recurso. Com a
decisão, fica MANTIDO o resultado final do julgamento da presente licitação. Maiores informações
e obtenção de cópia do julgamento, no departamento de licitações, na sala da CPL, localizado na
sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu na Rua Padre José João, Nº 31 – Centro – Pitimbu/PB,
no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.
Pitimbu-PB, 10 de Maio de 2022.
Claudia Izabel da Silva Maia
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2022, que objetiva:
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA; HOMOLOGO o
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ARC EMPREENDIMENTOS
E SERVIÇOS LTDA - R$ 936.300,05.
Pocinhos - PB, 06 de Maio de 2022
ELIANE MOURA DOS SANTOS GALDINO
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de
Pocinhos: 01.006 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 01.006.12.365.1004.1005 – CONSTRUÇÃO,
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES – 4490.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 06/01/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos
e: CT Nº 00055/2022 - 06.05.22 - ARC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - R$ 936.300,05.
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da
legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00022/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA AFIM DE EXECUTAR DIVERSOS SERVIÇOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL
DE REMÍGIO CONFORME TERMO DE REFERENCIA; ADJUDICO o seu objeto a: ANTONIO MÁRIO
DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 - R$ 126.000,00; ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461
- R$ 176.000,00; ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 - R$ 905.488,00;
CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 - R$ 90.400,00; DJAILSON DE FARIAS FERREIRA
09774773470 - R$ 118.400,00; ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 - R$ 57.000,00; JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 - R$ 34.500,00; MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO
09535475827 - R$ 102.000,00; VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 - R$ 120.000,00.
Remígio - PB, 02 de Maio de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA AFIM DE EXECUTAR DIVERSOS SERVIÇOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00022/2022. 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 02.040 Secretaria de Saúde 10 301 2002
2009 Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde 02.050 Secretaria de Educação 12 361
1001 2010 Manutenção das atividades do Ensino Fundamental 12 361 1001 2012 Manutenção
do Ensino Fundamental – Fundeb – 30% 12 365 1001 2015 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 12 361 1001 2016 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos 12 365 1001 2019
Manutenção das Atividades da Educação Infantil– 30% 12 361 1001 2022 Manutenção do Ensino
Básico – Complementação FUNDEB–VAAF e VAAT 12 365 1001 2023 Manutenção do Ensino
Infantil– Complementação FUNDEB–VAAF e VAAT 02.060 Secretaria de Trânsito 26 122 2002
2024 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito 02.070 Secretaria de Desenvolvimento
Social 08 122 1003 2025 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social 08
243 1003 2026 Manutenção do Conselho Tutelar 02.080 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
15 122 2002 2028 Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 02.090
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 20 122 2002 2029 Manutenção das Atividades da
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 02.110 Fundo Municipal de Saúde 10 301 1002 2035
Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde– Atenção Primária 10 305 1002
2036 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde– Vigilância em Saúde 10 302
1002 2037 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde–Atenção Especializada
(MAC) 10 302 1002 2039 Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavirus – COVID–19
02.130 Secretaria de Esporte e Lazer 27 122 1005 2043 Manutenção das Atividades da Secretaria
de Esporte e Lazer 02.140 Fundo Municipal de Assistência Social 08 244 1003 2045 Manutenção
do Fundo Municipal de Assistência Social 08 243 1003 2046 Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA
FELIZ 08 244 1003 2048 Serviço de Proteção Social Básica 08 244 1003 2050 Manutenção e
Gerenciamento do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único–IGDBF 08 244 1003 2051 Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS 3390.39 99 Outros Serviços
de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 15001001
Recursos não Vinculados de Impostos – MDE 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos –
Saúde 15500000 Transferência do Salário– Educação 15690000 Outras Transferências de Recursos
do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências 15401030 Transferências do
FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos – 30% 15411070 Transferências do FUNDEB –
Complementação da União – VAAF – 70% 15421030 Transferências do FUNDEB – Complementação
da União – VAAT – 30% 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção 16600000 Transferência de Recursos do Fundo
Nacional de Assistência Social – FNAS. VIGÊNCIA: até 02/05/2023. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00161/2022 - 02.05.22 - ANTONIO MÁRIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 - R$ 126.000,00; CT Nº 00162/2022 - 02.05.22 - ARLINDO SOARES
DA SILVA 03406315461 - R$ 176.000,00; CT Nº 00163/2022 - 02.05.22 - ERMINIO PEREIRA DE
OLIVEIRA 03814233441 - R$ 57.000,00; CT Nº 00164/2022 - 02.05.22 - MARCOS ANTONIO DO
NASCIMENTO 09535475827 - R$ 102.000,00; CT Nº 00165/2022 - 02.05.22 - CICERO RENATO
SOUZA SILVA 05855997421 - R$ 90.400,00; CT Nº 00166/2022 - 02.05.22 - JOSEMI ROBERTO
DE FREITAS 08726908492 - R$ 34.500,00; CT Nº 00167/2022 - 02.05.22 - DJAILSON DE FARIAS
FERREIRA 09774773470 - R$ 118.400,00; CT Nº 00168/2022 - 02.05.22 - VITOR FERREIRA DOS
SANTOS 09470814452 - R$ 120.000,00; CT Nº 00169/2022 - 02.05.22 - ARNOBIO TEIXEIRA DE
BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 - R$ 905.488,00.

Publicidades

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria
Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00022/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA AFIM DE EXECUTAR DIVERSOS SERVIÇOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
CONFORME TERMO DE REFERENCIA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor
de: ANTONIO MÁRIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 - R$ 126.000,00; ARLINDO SOARES DA
SILVA 03406315461 - R$ 176.000,00; ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 - R$
905.488,00; CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 - R$ 90.400,00; DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 - R$ 118.400,00; ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 - R$ 57.000,00;
JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 - R$ 34.500,00; MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO
09535475827 - R$ 102.000,00; VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 - R$ 120.000,00.
Remígio - PB, 03 de Maio de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RETIFICAÇÃO
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.
ONDE SE LÊ:
DATA DA ABERTURA DA SESSÃO: 20/05/2022 – HORÁRIO: 10:30 HORAS.
LEIA-SE:
DATA DA ABERTURA DA SESSÃO: 23/05/2022 – 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, 10 de maio de 2022.
Nilsamara de Souza Avelino
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar, através da Comissão
Permanente de Licitação, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia
- Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 30 de Maio de 2022, licitação modalidade Tomada de Preço,
do tipo menor preço Global, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA REFORMA DO CALÇADÃO
EM VÁRZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1795. E-mail: pmsrlicitapublica@
gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/cate goria/editais; www.tce.pb. gov.br.
Santa Rita - PB, 10 de Maio de 2022.
MARIA NEUMA DIAS
Presidente – CPL/PMSR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa
Rita - PB, às 09:30 horas do dia 31 de Maio 2022, a Chamada Pública n° 007/2022, para: AQUISIÇÃO
DE MILHO VERDE IN NATURA, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO
PROGRAMA ALIMENTA BRASIL (PAB), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA RITA, PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1795. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.
com. Edital: https://licitacoes.san tarita.pb.gov.br/categoria/e ditais; www.tce.pb.gov.br.
Santa Rita - PB, 10 de Maio de 2022.
MARIA NEUMA DIAS
Presidente – CPL/PMSR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022
REGISTRO DE PREÇO, VISANDO À CONCESSÃO DE USO TEMPORÁRIO DE LICENÇA
DE SOFTWARE, PARA APLICATIVO DE BLOCO ELETRÔNICO, PARA AUTO DE INFRAÇÃO DE
TRÂNSITO COM SEUS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE
URBANA, SEMOB, DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público o adiamento da licitação em epígrafe, para
às 09:30 horas do dia 25 de Maio de 2022, tendo em vista a necessidade de fazer alterações no
Termo de Referência. A licitação será realizada por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br.
Informações: telefone: (83) 99812-1795. e-mail: pmsrpregaoeletronico@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/ categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Santa Rita - PB, 10 de Maio de 2022.
MARIA NEUMA DIAS
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER
Santa Rita - PB, 10 de maio de 2022.
O SECRETÁRIO DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DO MUNICÍPIO DE SANTA
RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 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 SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do
processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:
- AGRA COMÉRCIO DE FOGOS E LOGÍSTICA LTDA
CNPJ: 21.232.927/0001-27
Valor R$: 194.945,00
Publique-se e cumpra-se.
WENDEL DE ARAÚJO VICENTE
SECRETÁRIO DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização de exames de imaginologia
compreendendo radiologia tipo raio–x, ultrassonografia e tomografia para atender as necessidades
da Secretaria de Saúde do município do São Bentinho/PB. Data e local, às 09:00 horas do dia
24/05/2022, na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, s/n, Centro, São
Bentinho - PB. Anexo à sede da Prefeitura. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital:www.
saobentinho.pb.gov.br;www.tce.pb.gov.br.
São Bentinho - PB, 10 de Maio de 2022
MONICA PEREIRA DOS SANTOS
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização de exames laboratoriais para
atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Bentinho/PB. Data e local,
às 09:00 horas do dia 25/05/2022, na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos,
s/n, Centro, São Bentinho - PB. Anexo à sede da Prefeitura. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@
gmail.com. Edital:www.saobentinho.pb.gov.br;www.tce.pb.gov.br.
São Bentinho - PB, 10 de Maio de 2022
MONICA PEREIRA DOS SANTOS
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Reforma do Prédio Onde
Funcionará o CEO – Centro de Especialidades Odontológicas do Município de São Bentinho/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2022. VIGÊNCIA: até 10/05/2023. PARTES
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00116/2022 - 10.05.22 - GS
CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA - R$ 66.729,14.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim – PB, torna público a licitação sob modalidade
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Placas indicativas de Ruas e Placas
para Zona Rural para o município de São José do Bonfim/PB. Data e horário do início da disputa:
09:30:hs/min do dia 24/05/2022. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019,
Decreto Municipal de N° 124/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras
Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos
poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de
Licitação, na Rua José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB.
São José do Bonfim – PB, 10 Maio de 2022.
Joseildo Alves Monteiro
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim – PB, torna público a licitação sob modalidade Pregão
Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de construção para diversas secretarias
e Fundo Municipal de Assistência Social e Saúde do município de São José do Bonfim/PB. Data e
horário do início da disputa: 09:30:hs/min do dia 25/05/2022. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02,
Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 124/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL:
Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros
esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através
do Setor de Licitação, na Rua José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB.
São José do Bonfim – PB, 10 Maio de 2022.
Joseildo Alves Monteiro
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REPUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2022
O Pregoeiro Oficial deste Município, torna público para conhecimento de todos os interessados,
que a licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 00053/2022, com objeto: Contratação de serviço de locação de ônibus, capacidade de 48 passageiros, para transporte escolar dos alunos da
Rede Estadual de Ensino no ano letivo de 2022 do munícipio de São José de Piranhas - PB, cuja
abertura da sessão ocorreria em 10/05/2022 às 09h00min, foi declarada DESERTA, por ausência
de participantes/interessados. Diante da ausência de participantes, fica designada nova data de
abertura para o dia 25/05/2022 às 09h00min. Edital e informações: 07h às 13h, dias úteis, na Sala
da CPL, provisoriamente instalada na Secretaria Municipal de Educação deste Município. E-mail:
cplsaojosedepiranhas@gmail.com e Site: www.tce.pb.gov.br.
São José de Piranhas-PB, 10 de Maio de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
Pregão Eletrônico nº 053/2022
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedimento
licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item. Objeto: aquisição de equipamentos
de informática, à serem adquiridos de forma fracionada pelo período de um ano, a suprir as necessidades
da Prefeitura Municipal de Sousa. Abertura das propostas dia 23 de maio de 2022, às 09:00 horas (horário
de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto
integral do edital através dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.br e www.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão).
Sousa, 10 de maio
de 2022.
ALYNE SANTOS DE PAULA
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
REPUBLICAÇÃO
Pregão Presencial Nº 043/2022
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 20 de
MAIO de 2022, às 09:00 horas, na sala da CPL na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, situada
à Rua Coronel José Gomes de Sá, Nº 27, Centro, Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade
Pregão Presencial. Objeto da presente licitação consiste em: contratação de empresa especializada
no fornecimento de coffee break destinados às demandas e eventos das diversas secretarias deste
município.Interessados poderão baixar o edital no portal da transparência em http://www.sousa.
pb.gov.br/, ou fazer sua retirada no horário de expediente das 08:00 às 12:00 horas, em todos os
dias úteis no endereço supracitado com taxa de R$ 10 (dez) reais pela reprodução impressa deste
edital, através de boleto emitido no setor de tributos. O valor cobrado é unicamente empregado à
reprodução do mesmo.
Sousa, 09 de maio de 2022.
Alyne Santos de Paula
Pregoeira Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA
AVISO DE LICITAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA
Pregão Presencial Nº 01/2022
O pregoeiro, no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 23 de Maio de 2022, ás 09h00min horas, na sala de reuniões
na CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, Situada a Rua Francisco Leão Veloso, 511, Centro
– UIRAÚNA, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, OBJETO:AQUISIÇÃO
E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC NO PRIMEIRO TRECHO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA , CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL,
os quais são partes integrantes do mesmo. O edital horário de expediente das 08h00min ás
12h00min horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado ou pelo site da câmara ou
do TCE - Tramita.
Uiraúna-PB, 10 de Maio de 2022.
José Radênio Abrantes Andrade
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº. 06/2022 – CEL (CERTIFICADO DE REGISTRO NA CGE Nº 2200823-7) - PROCESSO Nº SHM-PRC-2022/00654. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM
PEDRA LISA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB. DATA DE ABERTURA:
14 de junho de 2022. HORA: 14h00 (Catorze horas - horário local). LOCAL: Av. Min. José
Américo de Almeida - s/n - DER/SALA DE VÍDEO CONFERÊNCIA - Torre - João Pessoa/
PB - CEP: 58.040-300. FONE: (83) 3133-1258 – 99388-0075. O Edital deverá ser solicitado,
como também outras informações, exclusivamente, pelo e-mail: celpac_2012@hotmail.com,
informando os dados cadastrais da Empresa solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável,
endereço, telefone e e-mail). OUTRAS OBSERVAÇÕES: As reuniões da referida licitação
serão, preferencialmente, acompanhadas on line através do canal do Youtube SEIRHMA PB.
João Pessoa, 10 de maio de 2022.

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 038/2022
REGISTRO Nº 22-00830-2
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTORNO, ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA E
IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DO 2º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR 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: 27 de maio de 2022, às 10h.
João Pessoa, 10 de maio de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro
Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 035/2022
REGISTRO Nº 22-00822-9
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO (MODELO 2) E MANUTENÇÃO DA ESCOLA
E GINÁSIO DO COMPLEXO EDUCACIONAL DA E.E.E.F.M. MARIA HONORINA SANTIAGO, EM
SANTA RITA/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: 27 de maio de 2022, às 09h.
João Pessoa, 10 de maio de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro
Presidente da CPL
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: 006045978.2006.8.15.2001. 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.
SINTEPS-CG – SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS
DE PREST. DE SERVIÇOS DE CAMPINA GRANDE/PB
RUA JOÃO DE LEMOS PESSOA, Nº 95, SANDRA CAVALCANTE
TELEFONE (83)3321-3155
CAMPINA GRANDE-PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINTEPS-CG, através de sua diretoria, convoca todos os trabalhadores da empresa JPA
PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, inscrita sob o CNPJ n° 07.369.073/0001-02, lotados no
posto de trabalho UNIPE, no Município de Campina Grande/PB, para no dia 13/05/2022 (treze de
maio de dois mil e vinte e dois), discutir o fechamento de Acordo Coletivo de Trabalho e deliberar
as seguintes pautas:
1. Leitura do edital de convocação;
2. Autorizar o sindicato a negociar em nome da categoria;
3. Discutir as cláusulas que irão compor o acordo;
4. E demais assuntos do interesse da categoria.
CAMPINA GRANDE (PB), 11/05/2022.
Alexandre Pereira da Silva
Presidente do SINTEPS-CG
SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DA PARAÍBA – OCB/PB
CNPJ 08.299.638/0001-87
INFORMAÇÃO
O SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DA PARAÍBA – OCB/
PB, informa a todas as cooperativas localizadas em sua base territorial (o Estado da Paraíba) a
tabela progressiva abaixo aprovada pela CNCoop, para cálculo da Contribuição Confederativa a
ser recolhida até o último dia útil do mês de junho de 2022.
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - ANO 2022
Linha

Classe de capital social (R$)

Alíquotas

Parcela a adicionar

1

de

R$

0,01

a

R$

13.574,74

Contribuição
mínima

R$

108,61

2

de

R$

13.574,75

a

R$

27.149,47

0,8

R$

-

3

de

R$

27.149,48

a

R$

271.494,68

0,2

R$

162,89

4

de

R$

271.494,69

a

R$

27.149.467,25

0,1

R$

434,39

5

de

R$

227.149.467,26

a

R$ 144.797.158,70

0,02

R$

22.153,97

6

de

R$

a

"em diante"

Contribuição
máxima

R$

51.113,39

144.797.158,71

João Pessoa, 11 de maio de 2022
André Pacelli Bezerra Viana
Presidente OCB/PB
HOTEL CAIÇARA S.A - CNPJ 08.603.680/0001-40 - ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA EM 20.04.2022 - DATA, HORA E LOCAL, 20 de abril de 2022, as 10:00 horas, na sede
social da empresa, situada à Av. Olinda, nº 235, Tambaú, João Pessoa, PB. CONVOCAÇÃO –
Diário Oficial do Estado da Paraíba e Jornal A União, edições de 05, 06, e 07 de abril de 2022
respectivamente, as folhas 59, 232, 55 e 19, 28, 30 com o seguinte teor; Ficam convidados os
Senhores Acionistas do HOTEL CAIÇARA S.A, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a
se realizar em sua sede social, na Av. Olinda, 235- Tambaú, nesta capital, as 10:00 horas do dia
20.04.20122 a fim de deliberar sobre o seguinte; a) Aprovação do Balanço Patrimonial e demais
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2021; b) Eleição do conselho
de administração para o triênio 2023/2025; c) Eleição da Diretoria para o triênio 2023/2025 e
Outros assuntos de interesse social. PRESENÇA - INSTALAÇÃO E MESA DIRETORA - com a
presença de mais de dois terços do capital social, instalou a Assembléia o senhor Tadeu Sobreira
Pinto – Presidente e Rodrigo Procópio Pinto – Secretário. DELIBERAÇÕES - Foi aprovado por
unanimidade; a) As contas da diretoria, o relatório da Administração, o balanço patrimonial e as
demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2021 cujos documentos
publicados no Diário Oficial do Estado da Paraíba e Jornal a União, edições de 04.05.2022 as
folhas 71 e 28 respectivamente; b) Fixação da remuneração global anual dos administradores,
para o triênio de 2023/2025, na importância de R$ 360.000,00(trezentos e sessenta mil reais);
c) Eleição do Conselho de Administração para o triênio 2023/2025. Foi submetida à apreciação
e posterior votação, foi aprovada por unanimidade, sendo reeleitos: TADEU SOBREIRA PINTO,
brasileiro, casado, industrial, CPF 002.444.494-49, RG 87.575 SSP/PB, residente e domiciliada
nesta capital, a Av. Sapé nº 1651, Apto. 1401, Manaíra, CEP. 58.038.382 - Presidente, CLARISSA
PROCOPIO PINTO, brasileira, divorciada, psicóloga, CPF 007.388.434-07, RG 1.567.740 SSP/
PB, residente e domiciliada nesta capital a Av. Nego, 96, Apto. 312, Tambaú, CEP 58.039100 – Membro e eleita MICHELLE MENEZES PINTO, brasileira, casada, nutricionista, CPF
007.647.704-54, RG 1.829.993 SSP/PB, residente e domiciliada nesta capital a Av. Sapé nº
1651, Apto. 202, Manaíra, CEP. 58.038.382 – Membro; d) Eleição da Diretoria para o triênio
2023/2025. Foi submetida à apreciação e posterior votação, foi aprovada por unanimidade,
sendo reeleitos: TADEU SOBREIRA PINTO, brasileiro, casado, industrial, CPF 002.444.49449, RG 87.575 SSP/PB, residente e domiciliada nesta capital, a Av. Sapé nº 1651, Apto. 1401,
Manaíra, CEP. 58.038.382 – Diretor Presidente; RODRIGO PROCOPIO PINTO, brasileiro,
casado, empresário, CPF 872.990.384-04, RG 1.267.333 – SSP/PB, residente e domiciliado
nesta capital a Av. Sapé nº 1651, Apto. 202, Manaíra, CEP. 58.038.382 – Diretor Administrativo
e CLARISSA PROCOPIO PINTO, brasileira, divorciada, psicóloga, CPF 007.388.434-07, RG
1.567.740 SSP/PB, residente e domiciliada nesta capital a Av. Nego, 96, Apto. 312, Tambaú,
CEP 58.039-10 – Diretora Financeira, tendo tomado posse após a eleição do dia 11 de outubro
de 2019 referente ao triênio 2020/2022 e permanecerão empossados para o triênio 2023/2025.
CONSELHO FISCAL - O Conselho Fiscal não é permanente nem foi instalado no presente
exercício. QUORUM DAS DELIBERAÇÕES - Sem voto contrario. Suspenso os trabalhos pelo
tempo necessário a lavratura da presente ata, a qual depois de lida, aprovada por todos. João
Pessoa, 20 de abril de 2022 - CONFERE COM O ORIGINAL - TADEU SOBREIRA PINTO Presidente - Arquivada na JUCEP sob nº 20220315515 em 09.05.2022.
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DA ADESPB
A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PARAIBA - ADESPB, CONVOCA
SEUS SÓCIOS FUNDADORES PARA PARTICIPAEM DA ASSEMBLEIA GERAL QUE ACONTECERA
NO DIA 18 DE MAIO AS 10:00, NA AVENIDA 1º DE ABRIL Nº 70, CENTRO, SUMÉ NO ESTADO
DA PARAIBA COM AS SEGUINTES PAUTAS:
ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO
APROVAÇÃO DA COLOCAÇÃO DA SIGLA ONG
ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA
DIULENA FERREIRA DOS SANTOS
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL-ADESPB
PRESIDENTE

