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Durante a inauguração, ontem à noite, governador João Azevêdo assinou a ordem de serviço para a construção do quarto parque. Página 4

João Pessoa ganha o terceiro Parque Parahyba

Aumento no 
preço dos insumos 

faz o valor médio 
do metro quadrado 
atingir R$ 1.529,15, 

o segundo maior 
do Nordeste. 
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Na Paraíba, construção civil tem 
maior alta de custo do país

TJPB aprova 
elevação das 
comarcas de 
Sousa e Guarabira

Inflação chega, 
em abril, ao 
maior índice 
em 26 anos

Pleno também escolheu 
o juíz José William de Oli-
veira como o novo desem-
bargador da Corte. 
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Em 12 meses, inflação 
acumula 12,13%, o maior 
volume desde outubro de 
2003, aponta IPCA. 
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n “Raimundo Correia iniciou-se 
no romantismo e foi um artista 
do verso. Para Manuel Bandeira, 
construiu “‘alguns dos versos mais 
misteriosamente belos da nossa 
língua’”.

Ramalho Leite
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Hospital inicia consultas para 
cirurgias ortopédicas em CG

opera paraíba

Operação do pé torto congênito é um dos procedimentos que o Hospital de Clínicas irá oferecer. Página 3

NA PARAÍBA
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Concerto marca a estreia mundial de música do 
compositor argentino Maurício Charbonnier.
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Sinfônica sobe ao palco 
da Sala José Siqueira

n “Essa ‘onda conservadora’ 
que se propaga no mundo 
inteiro, com ênfase no momento 
político nacional, abomina pautas 
progressistas e odeia conquistas 
sociais”.

Rui Leitão

Página 2

João Azevêdo 
entrega obras 
e participa de 
ODE no Sertão

Camex zera 
imposto de 
importação sobre 
11 produtos

Nesta quinta-feira, go-
vernador visita municí-
pios e, à noite, participa 
de plenária em Cajazeiras. 
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Medida, que vale até 31 
de dezembro, abrange trigo, 
carne e biscoito, mas tam-
bém fungicida e vergalhões. 
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Final do Paraibano: retrospecto 
mostra que a Raposa leva 
vantagem em decisões
Das nove vezes que o Campinense 
(foto) disputou o título com o 
Botafogo, o time de CG venceu cinco 
e perdeu quatro.
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Mês de Consciência no Trânsito

Fazer o trânsito mais seguro
é mover-se pela vida.
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O papel da imprensa é de suma importância para o exercício da jus-
tiça social. Denúncias e questionamentos veiculados pelos meios de co-
municação, na forma de gêneros jornalísticos, acerca, por exemplo, de 
situações degradantes envolvendo seres humanos, auxiliam as insti-
tuições públicas, no sentido de reparar erros por meio de punições le-
gais aos culpados.

Conscientes da importância social dos meios de comunicação, o Mi-
nistério Público do Trabalho (MPT), a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e a ANDI - Comunicação e Direitos lançaram a publi-
cação “Trabalho Infantil: Guia para a Cobertura Jornalística”. A meta é 
“contribuir em reportagens sobre exploração do trabalho de crianças e 
de adolescentes”.

Medida das mais acertadas. De acordo com o Guia, a exploração do 
trabalho infantil é uma realidade em todos os países, seja nas zonas ur-
banas, seja nas áreas rurais. E o que motiva este absurdo? As respostas 
estão no documento e estão relacionadas à pobreza, como, por exem-
plo, a insegurança alimentar e a falta de acesso à saúde, saneamento e 
educação.

A publicação coletiva apresenta dados coletados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-C), elaborada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dando conta de que, no Bra-
sil, “cerca de 1,8 milhão de crianças e adolescentes, com idades entre cin-
co e 17 anos, estavam em situação de trabalho infantil em 2019”.

Uma conjuntura que precisa ser definitivamente erradicada. O estudo 
conclui que, ao atingirem a vida adulta, crianças e adolescentes em situa-
ção de trabalho infantil tornam-se, na maioria, trabalhadores e trabalha-
doras com baixa escolaridade e qualificação deficiente, portanto, sujeitos 
a baixos salários e aliciamento para condições de trabalho escravo.

Este círculo vicioso de pobreza deve ter fim. Uma das pilastras de sua 
existência conforme acentuado pelo estudo, “é o entendimento equi-
vocado de que o trabalho infantil pode ser benéfico, contribuindo, por 
exemplo, para evitar o uso de drogas ou o cometimento de atos infra-
cionais”. A imprensa não se negará a colaborar, também, para a des-
truição desse mito.

Artigo

Círculo vicioso
Editorial

Rui leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

A onda conservadora
Os ambientes virtuais das redes sociais 

têm revelado um fenômeno político que 
preocupa: o crescente conservadorismo rai-
voso. Alimentados por conceitos originados 
na intolerância ideológica e antidemocráti-
ca, disseminada pelo oligopólio midiático 
que impera em nosso país, surgem aqueles 
que estimulam uma “guerra cultural” atra-
vés da internet.

Na ânsia de quererem fazer prevalecer 
suas opiniões, desconhecem os limites do 
bom senso e criam tensões desnecessárias, 
vociferando críticas furiosas contra aqueles 
aos quais elegeram como inimigos políticos. 
O mundo virtual torna-se um escudo para 
a aplicação comportamental colérica, em ra-
zão da distância que o separa do contendor 
e a possibilidade do anonimato.

Essa “onda conservadora” que se pro-
paga no mundo inteiro, com ênfase no mo-
mento político nacional, abomina pautas 
progressistas e odeia conquistas sociais. Há 
uma insistente compreensão de que a mu-
dança dos tempos não pode alterar valo-
res, crenças e costumes adotados, fazendo 
do conservadorismo um palanque para dis-
cursos de raiva, opressão e violência. Obser-
va-se, lamentavelmente, um engajamento 
ideológico para instigar o preconceito, agre-
dir minorias sociopolíticas, assumir postu-
ras egoístas do individualismo predatório, 
reagir contra mudanças sociais.

É falsa a manifestação de intercessão em 
favor dos “bons costumes e da tradição” 
quando se verifica que está alimentada pela 
ira, pela incompreensão, pela intransigên-
cia, pelo desdém. O extremismo moralista 
externado nas redes sociais não consegue 
argumentar com racionalidade suas ideias 
porque está apoiado na passionalidade e no 
fanatismo.

Difícil interagir com os protagonistas do 
conservadorismo raivoso. Eles não se permi-
tem debater questões contemporâneas que 
contrariem seus pensamentos. Na falta de 
fundamentos que justifiquem seus posicio-
namentos, partem para a agressão, a chaco-

ta, a ofensa, na intenção de desqualificar os 
que se colocam em situação oposta à deles.

Uma sociedade perde sua vitalidade 
quando se acomoda em ser o que é, ou pior, 
ser o que foi, sem admitir mudanças revo-
lucionárias. Recusar projetos políticos que 
produzam transformações através das for-
ças da modernidade, é praticar e defender 
um conservadorismo burro. Não estou pro-
pondo renegar o passado, porque ele nos en-
sina a viver o amanhã. O conservadorismo, 
em sua compreensão radical nos remete ao 
obscurantismo, travando, portanto, o desen-
volvimento da humanidade.

No conservadorismo prevalece o discur-
so individualista e retrógrado. Não conce-
bendo pensamentos divergentes, seus ideó-
logos reagem com manifestações raivosas, 
desrespeitando o contraditório. É quando 
se estabelece a política do ódio, que produz 
clima de permanentes atritos entre indiví-
duos de um mesmo grupo social. A lingua-
gem inflamatória se tornando natural. Está 
na hora desses instintos belicosos serem do-
mados, em favor da construção de uma so-
ciedade fraterna que busque, num ambiente 
de parceria, avançar sem o aprisionamento 
a conceitos e ideias conservadoras estéreis.

Ele não gostava desse tratamento: o “poe-
ta das pombas”; todavia, foi assim que ficou 
conhecido o maranhense Raimundo Cor-
reia, batizado Raimundo da Mota de Aze-
vedo Correia e nascido em um navio na baía 
de Mogúncia, litoral do estado do Maranhão, 
no dia 13 de maio de 1859. “As pombas”, um 
dos sonetos mais famosos e inserto no seu se-
gundo livro, “Sinfonias” (1883), lhe valeu o 
epíteto de “poeta das pombas”: vai-se a pri-
meira pomba despertada, vai-se outra mais...

Um dos fundadores da Academia Brasi-
leira de Letras, ao lado de Olavo Bilac e Al-
berto de Oliveira, compôs a tríade do par-
nasianismo brasileiro, escola literária que 
nasceu na França e chegou entre nós tendo 
Alberto de Oliveira como precursor. Esses 
poetas preferiam o soneto, fugiam das emo-
ções encarando a realidade e, na estética de 
seus versos buscavam a beleza e a sonoridade 
perfeitas. Raimundo Correia, porém, iniciou-
se no romantismo e foi um artista do verso. 
Para Manoel Bandeira, construiu “alguns dos 
versos mais misteriosamente belos da nossa 
língua”. Morreu no berço do parnasianismo, 
em 1911 e, somente em 1920, por iniciativa da 
ABL, seus restos mortais chegaram à Pátria.

Como seu pai, o desembargador José da 
Mota de Azevedo Correia, foi um servidor da 
Justiça. Começou como promotor e foi juiz a 
vida inteira, passando por várias comarcas 
do Rio de Janeiro. Em Cabo Frio, onde seu ge-
nitor foi juiz por duas vezes, o poeta diz que 
terminou a sua infância e viveu a adolescên-
cia  à beira mar, onde  teria lido “Os Lusía-
das”, de Luis Vaz de Camões. Nos primeiros 
cinco anos de idade, Raimundo Correia teria 
residido em Bananeiras, pois acompanhara 
o pai, nomeado para aquela comarca a partir 
de 1865. A descoberta é do historiador Hum-
berto Nóbrega, revelada em seu discurso de 
posse no IHGPB.

Ao detalhar a evolução histórica de Bana-
neiras, cidade de sua origem familiar, o sau-
doso Humberto Nóbrega afirma: “Dentre os 
servidores da Justiça, vale a pena, de relance, 
focalizar a passagem de José da Mota Aze-
vedo Correia, posteriormente ministro do 
Conselho Supremo Militar, nomeado para 

Bananeiras a 11 de maio de 1865, pois é o pro-
genitor do cintilante Raimundo Correia... as-
sim, aos cinco anos de idade, veio com o pai 
morar em Bananeiras”. Humberto imagi-
na que pode ter sido o cenário  da Cupaóba, 
“onde o dia termina mais cedo pois o hori-
zonte é limitado pelos recortes serranos”, a 
inspiração inicial do poeta do “Mal Secreto”.

Nas pesquisas que realizei sobre a trajetó-
ria do português José da Mota Azevedo Cor-
reia verifiquei que houve um período da sua 
vida em que foi juiz itinerante desse Brasil do 
Segundo Império e, aportou em Bananeiras 
(PB), em Vila Nova (SE), São Miguel (SC) e Ba-
nanal (SP) antes de se tornar desembargador 
pelo Mato Grosso. Foi nomeado Ministro Ad-
junto do Superior Tribunal Militar onde en-
trou em 1890 e aposentou-se em 1891, vindo 
a falecer quatro anos depois, em 14 de janei-
ro de 1895. A primeira infância do poeta, seu 
filho, seria também marcada por essa pere-
grinação a vários estados brasileiros, até pou-
sar na Corte e se matricular no Colégio Pedro 
II, antigo Colégio Nacional. Como acompa-
nhou o pai na sua faina de distribuir justiça 
pelo Império afora, é certeza que o vate, que 
se dizia sem pátria porque nasceu no ocea-
no, morou um período da sua vida na Vila 
de Bananeiras.

O “Poeta das Pombas”

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador
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O Hospital de Clínicas de 
Campina Grande deu início, 
ontem, às consultas ambula-
toriais para a realização de 
cirurgias do pé torto con-
gênito e de outras interven-
ções ortopédicas. Os proce-
dimentos, considerados de 
alta complexidade, fazem 
parte de uma nova etapa do 
programa Opera Paraíba.  

A ampliação do serviço 
só foi possível após a inau-
guração de mais duas salas 
de cirurgia no último mês 
de abril na unidade. Inicial-
mente, os atendimentos vão 
ser voltados para problemas 
de mão e do pé torto congê-
nito em crianças até os 12 
anos.     

“A ampliação das espe-
cialidades ofertadas pelo 
Opera Paraíba aqui no HC 
é resultado de uma gestão 
que tem um olhar diferen-
ciado para a saúde do es-
tado. Essa também é uma 
demanda dos paraibanos e 
agora vamos trabalhar para 
acelerar o andamento da fila 
de espera”, explica a direto-
ra-geral do hospital, Vívian 
Rezende. 

O pé torto congêni-
to acontece em um a cada 
1.000 crianças vivas, pre-
dominantemente no gêne-
ro masculino. A assistên-
cia ao problema no Hospital 
de Clínicas contará com o 
apoio da Rede Cuidar, um 
serviço permanente de te-
lemedicina, oferecido pelo 
Governo do Estado. “Nós 
já tínhamos feito uma tria-
gem prévia com algumas 
crianças durante a carava-
na da Rede Cuidar e agora 
começamos os atendimen-
tos. Após passar pelo orto-
pedista, se for necessário 
um procedimento cirúrgico, 

LDO: auDiências  
na quarta-feira 

VOtei cOntra  
esse escárniO” 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

MOViMentO para retOrnO De Lígia  
à base gOVernista está eM cursO 

“É siMpLesMente inaDMissíVeL” 

esperaMOs que seja acataDa 

Deu uMa nOVa narratiVa  

O deputado Anísio Maia justificou a sua decisão 
de protocolar uma representação contra o Cabo 
Gilberto no Conselho de Ética da ALPB: “Um 
deputado que foi eleito pelo sistema democrá-
tico não pode jamais fazer apologia a golpe de 
estado. A Casa tem que se pronunciar, porque 
isso é simplesmente inadmissível em qualquer 
governo democrático”.  

Com o mesmo entendimento de que Cabo Gil-
berto infringiu o código de ética, o representante 
do Agir36, Flávio Moreira, pediu a cassação do 
deputado na ALPB. “Não é possível que um depu-
tado pregue um crime e a Assembleia fique inerte. 
Esperamos que a representação seja acatada e 
julgada pela Casa”, afirmou. Caso isso ocorra, 
o Conselho de Ética abrirá prazo para que o 
parlamentar se defenda das acusações.  

Cabo Gilberto, por sua vez, afirma que não defen-
deu o golpe militar no Brasil e dá nova narrativa. 
“Eu não defendi golpe não. O golpe já aconteceu. 
Isso já está acontecendo, com um poder fazendo 
o papel dos demais, rasgando a Constituição”, 
disse. Contudo, em sua postagem nas redes so-
ciais, ele diz literalmente: “Precisamos dar um 
contragolpe [no STF], assim como ocorreu em 
1964. Não temos outra escolha!”.     

“Pazuello acaba de 
escapar da Justiça no 
caso da falta de oxigê-
nio em Manaus pelo 
infeliz desmonte da Lei 
de Improbidade apro-
vada no Congresso. 
Durmo com a consci-
ência tranquila por ter 
votado contra esse es-
cárnio”. Do deputado 
federal Gervásio Maia 
(PSB), único parlamen-
tar da Paraíba que 
votou contra as mu-
danças nessa legisla-
ção. Com a alteração, 
a ação ajuizada pelo 
MPF contra o ex-minis-
tro Eduardo Pazuello 
foi arquivada.  

Relator da Lei de Dire-
trizes Orçamentárias 
(LDO), na ALPB, o depu-
tado Wilson Filho (Repu-
blicanos) confirmou que 
na próxima quarta-feira 
será realizada audiên-
cia pública com todos os 
Poderes para discursões 
relacionadas à matéria. 
De acordo com ele, a 
Comissão de Orçamen-
to também fará audiên-
cias públicas com enti-
dades representativas 
da população. De 20 de 
maio a 8 de junho, é o 
prazo estipulado para 
apresentação do pare-
cer definitivo do projeto 
de lei.  

Após a família Feliciano perder o comando do 
PDT na Paraíba e a direção nacional retirar 
a pré-candidatura da vice-governadora Lígia 
Feliciano ao Governo do Estado, o grupo expe-
rimentou um certo isolamento político. Porém, 
há um movimento em curso para que o grupo se 
reaproxime do governador João Azevêdo (PSB). 
À imprensa, o governador disse que “existem 
interlocutores fazendo esse contato” para que o 
grupo volte à base. 

Duas representações peDeM 
cassaçãO De cabO giLbertO 
nO cOnseLhO De Ética Da aLpb 

Como sabemos, Da-
niel Silveira perdeu seu 
mandato de deputado 
federal por decisão do 

STF – a corte também 
condenou o apoia-
dor do presidente 
Jair Bolsonaro (PL), 
a 8 anos e 9 me-
ses de prisão, mas 
ele recebeu a gra-
ça presidencial – 

uma espécie de in-
dulto. Silveira foi condenado após 

atacar, com palavrões e expressões depreciativas, mi-
nistros da corte suprema, inclusive sugerindo agres-
são física. Mas teve mais. O deputado referiu-se ao AI-
5, um dos atos mais duros da ditatura militar, citando 
o ministro Edson Fachin. “Eu queria saber o que que 
você [Fachin] vai fazer com os generais? Os homenzi-
nhos de botão dourado, lembra? Você lembra do AI-5 
[Ato Institucional nº 5]. Eu sei que você lembra. Você 
era militante do PT, partido comunista. Você era da 
aliança comunista do Brasil. Militante idiotizado, lo-
botomizado, que atacava militares junto com a Dilma 
[Rousseff], aquela vagabunda”. Pois bem, no ‘micro-
cosmo Paraíba’, o deputado Cabo Gilberto (PL) poderá 
ser enquadrado pelo Conselho de Ética da ALPB por 
defender um golpe militar no país. Duas representa-
ções pedindo a sua cassação foram protocoladas con-
tra ele, sendo uma delas pelo deputado estadual Aní-
sio Maia (foto, do PSB).  

Procedimentos de alta complexidade fazem parte de nova etapa do Opera Paraíba

HC inicia consultas para 
cirurgias ortopédicas

em Campina Grande 

já estamos abrindo a agenda 
de marcações para as cirur-
gias”, explica a coordenado-
ra de ortopedia do hospital, 
Ana Maria Anselmo.

O hospital tem recebido 
investimentos do Governo 
do Estado em diversas áreas 
com objetivo de modernizar 
a unidade e melhorar o ser-
viço prestado à população. 
Recentemente, o centro ci-
rúrgico passou a ofertar pro-
cedimentos guiados por ví-
deo, após a chegada de um 
equipamento de videolapa-
roscopia. A iniciativa pro-
porciona recuperação mais 
rápida e amplia a capacida-
de de atendimento, uma vez 
que a alta dos pacientes é an-
tecipada. 

“Nosso planejamento 
é ampliar já nos próximos 
meses os procedimentos da 
ortopedia para os outros 

membros, como joelho, om-
bro e quadril. E o acesso ao 
programa continua da mes-
ma forma como já ocorre 
com as outras especialida-
des: o paciente ortopédico 
precisa ter indicação cirúr-
gica e realizar o cadastro no 
programa. Se for de Campi-
na Grande, o agendamento 
pode ser feito no site ou no 
próprio hospital, e se for de 
outros municípios, é preci-
so que o paciente seja en-
caminhado através das se-
cretarias de saúde de suas 
cidades”, esclarece o dire-
tor técnico do hospital, Th-
yago Morais. 

O Hospital de Clínicas 
já realiza de forma perma-
nente cirurgias gerais, gi-
necológicas, da otorrino-
laringologia, proctologia e 
oftalmológicas, com as ci-
rurgias de catarata.

n 

O hospital 
tem recebido 
investimentos 
do Governo 
do Estado 
em diversas 
áreas com 
objetivo de 
modernizar 
a unidade 
e melhorar 
o serviço 
prestado à 
população

Salas
A ampliação do serviço 

só foi possível após a 
inauguração de mais 

duas salas de cirurgia 
no último mês de abril, 

na unidade

Serão realizadas cirurgias do pé torto congênito, além de outras intervenções

Foto: Secom-PB

O governador João Azevêdo 
autorizou que a UPA de Caja-
zeiras, pertencente à gestão es-
tadual, realize o atendimento 
pediátrico que ficou prejudica-
do no município após o fecha-
mento da Urgência pelo Hospi-
tal Universitário. A solução foi 
apresentada pela Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), duran-
te reunião, na terça-feira (10), 
com o Conselho Regional de 
Medicina (CRM), Universida-
de Federal de Campina Grande 
(UFCG) e Hospital Universitário 
Júlio Bandeira. Na ocasião, fo-
ram discutidas ações para aten-
der a demanda da cidade e dos 
municípios vizinhos de manei-
ra emergencial. 

“Mais uma vez, buscamos 
o caminho da parceria com os 
municípios para garantir atendi-
mento adequado. Principalmen-
te porque a saúde das nossas 
crianças é prioridade”, ressal-
tou o governador João Azevêdo.

De acordo com a secretária 
de Estado da Saúde, Renata Nó-
brega, entre as soluções viabili-
zadas está a reorganização da 
rede. Ela reforça a importân-
cia do papel da Atenção Bási-
ca (AB) e espera que o serviço 
do município consiga assumir 
atendimentos que são do perfil 
da atenção primária. “Estamos 
trabalhando com a Secretaria 
Municipal de Saúde, Prefeitu-

ra de Cajazeiras, os secretários 
de Saúde da região e também 
a superintendência e a Reitoria 
da UFCG sobre a temática. Uma 
das soluções é realizar um tra-
balho articulado com a UPA de 
Cajazeiras, que é de gestão esta-
dual, para ficar com parte desses 
atendimentos que necessitam 
de uma avaliação de urgência. 
A princípio, nós estamos dialo-
gando para tentar uma reunião 
com os secretários da região e 
verificar a pactuação dessa nova 
reorganização da rede”, explica.

 Durante as reuniões, ficou 
decidido que a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Cajazei-
ras garanta o atendimento para 
crianças também nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) para os 
casos mais leves. A Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) ad-
ministrada pelo Estado atende-
rá os casos que precisem de su-
porte hospitalar emergencial e 
as ocorrências que demandem 
internação continuarão sendo 
regulados para o Hospital Uni-
versitário, onde existe previsão 
de ampliação de leitos. 

O secretário executivo de 
Saúde, Jhony Bezerra, reforçou 
a importância do monitoramen-
to de leitos para não deixar a po-
pulação da região desassistida. 
“É importante que possamos 
monitorar a ocupação desses lei-
tos, uma vez que o HU não está 

atendendo pacientes pediátricos 
na porta de urgência”, completa. 

O Governo do Estado vem 
investindo na regionalização da 
saúde, equipando as unidades 
hospitalares para que todas te-
nham resolutividade, sem a ne-
cessidade de transferir pacientes 
para os grandes centros como 
João Pessoa e Campina Gran-
de. Recentemente, foram entre-
gues equipamentos de alta tec-
nologia para implementar a rede 
materno-infantil e reparar um 
vazio assistencial de mais de 50 
anos. Foram investidos mais de 
R$ 7 milhões. 

Estiveram presentes nas reu-
niões a deputada estadual Pau-
la Francinete e o deputado esta-
dual Wilson Filho.

UPA vai realizar atendimentos pediátricos
em Cajazeiras
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A solução foi 
apresentada 
pela SES, 
durante 
reunião com 
o CRM, UFCG 
e Hospital 
Universitário 
Júlio Bandeira, 
tendo sido 
discutidas 
ações para 
atender a 
demanda da 
cidade e dos 
municípios 
vizinhos, 
de maneira 
emergencial “Mais uma vez, 

buscamos 
a parceria 
para garantir 
atendimento 
adequado

João Azevêdo
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O governador João Aze-
vêdo visita, hoje, os muni-
cípios de Bernardino Ba-
tista, Uiraúna, São João do 
Rio do Peixe e Santa Hele-
na, onde entrega obras e, à 
noite, participa da primei-
ra plenária do Orçamento 
Democrático Estadual – Ci-
clo 2022 na cidade de Caja-
zeiras, ao lado de auxilia-
res de Governo.

Às 11h, o governador vi-
sita o município de Bernar-
dino Batista, onde inaugu-
ra a reforma e o laboratório 
da Escola Estadual Nelson 
Batista Alves e entrega cis-
ternas. Às 12h30, visita as 
obras do novo Complexo 
Educacional da Escola Esta-
dual Dr. José Duarte Filho, 
no município de Uiraúna.

À tarde, João Azevêdo 

visita os municípios de São 
João do Rio do Peixe, onde 
entrega cisternas na comu-
nidade Vila de Timbaúba; 
e Santa Helena, onde inau-
gura o laboratório da Esco-
la Cidadã Integral Elaine 
Soares Brasileiro. E à noite, 
participa da plenária do Or-
çamento Democrático Es-
tadual, a partir das 19h, em 
Cajazeiras.

O Brasil registrou ontem, 
novos 23.071 casos de Co-
vid-19. A média diária de 
casos positivos contabiliza-
da nas últimas 24 horas é 
de 16.413, a maior dos últi-
mos 26 dias. No total, o país 
acumula 30.614.065 casos da 
doença.

Entre as 20h de anteon-
tem e o mesmo horário de 
ontem, ocorreram 121 no-
vos óbitos decorrentes da 
Covid-19. A média diária de 
vítimas, que elimina distor-
ções entre dias úteis e fim de 
semana, está em 107 - depois 
de passar uma semana abai-
xo de uma centena. O acu-
mulado de vítimas da doen-
ça é de 663.967.

Os dados diários do Bra-
sil são do consórcio de veí-
culos de imprensa formado 
por Estadão, G1, O Globo, 
Extra, Folha e UOL em par-
ceria com 27 secretarias esta-

duais de Saúde, em balanço 
divulgado às 20h. Segun-
do os números do governo, 
29.697.931 pessoas estão re-
cuperadas.

O estado de São Paulo 
reportou 50 mortes por co-
ronavírus ontem, a maior 
quantidade entre as unida-
des federativas. Nove es-
tados não contabilizaram 
mortos, enquanto sete não 
informaram os dados.

O balanço de óbitos e ca-
sos é resultado da parceria 
entre os seis meios de co-

municação que passaram 
a trabalhar, desde o dia 8 
de junho de 2020, de for-
ma colaborativa para reu-
nir as informações neces-
sárias nos 26 estados e no 
Distrito Federal. A iniciati-
va inédita é uma resposta à 
decisão do Governo Bolso-
naro de restringir o acesso 
a dados sobre a pandemia, 
mas foi mantida após os 
registros governamentais 
continuarem a ser divul-
gados. Ontem, o Ministé-
rio da Saúde informou que 
126 pessoas faleceram em 
decorrência da Covid, en-
quanto 23.398 testaram po-
sitivo para a doença nas úl-
timas 24 horas.

No total, segundo a pas-
ta, são 30.617.786 pessoas in-
fectadas e 664.516 óbitos. Os 
números são diferentes do 
compilado pelo consórcio de 
veículos de imprensa princi-
palmente por causa do horá-
rio de coleta dos dados.

Em reconhecimento ao 
trabalho realizado à frente da 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), a Assembleia 
Legislativa da Paraíba (ALPB) 
concedeu a André Pepitone, 
diretor-geral da Anaeel, o Tí-
tulo de Cidadão Paraibano e 
a Medalha de Honra ao Méri-
to Legislativo Senador Hum-
berto Lucena. As comendas 
foram entregues na tarde de 
ontem, na ALPB.

De acordo com o deputado 
Jutay Meneses, autor da pro-
posta da concessão do Título 
de Cidadão Paraibano a Pepi-
tone, a homenagem é um re-
conhecimento da Paraíba à 
atual gestão da Aneel. “Pelo 
trabalho que já foi feito e por 
tudo o que fez para ajudar a 
fortalecer a Paraíba, grito aos 
ventos que movimentam os 
nossos aerogeradores que, a 
partir de hoje, oficialmente, 
André Pepitone é cidadão pa-
raibano”, comemorou Jutay.

Neto de paraibanos, An-
dré Pepitone passou a infân-

cia no interior, em Pombal. 
“André Pepitone é filho e neto 
de paraibanos, e é pombalen-
se, porque recebeu o título de 
cidadão pombalense. Poderia 
falar muito tempo sobre suas 
formações, mas decidi falar 
sobre a dedicação de André à 
frente da Aneel. Ele nunca se 
esqueceu da sua terra-mãe. 
Por tudo isso e muito mais fiz 
questão de honrar sua histó-
ria”, reforçou a deputada Poll-
yanna Dutra, que propôs, em 
conjunto com o deputado Ri-
cardo Barbosa, a concessão 
da Medalha de Honra ao Mé-
rito a André Pepitone. A par-
lamentar destacou os avanços 
na modernização do setor elé-
trico, o reconhecimento inter-
nacional e a regulação voltada 
para resultados e investimen-
tos. “Nos últimos anos, cres-
ceu, aqui no Estado, o número 
de ligações de fontes de ener-
gias renováveis, como a eóli-
ca e a solar. Destaco, ainda, o 
Parque Eólico de Santa Luzia, 
uma grande obra que tem re-

ferenciado a Paraíba como 
uma das maiores produto-
ras de energia limpa do país, 
além de diversas outras obras. 
Nada disso seria possível se 
ele não tivesse um verdadeiro 
amor por nosso Estado e por 
nossa gente”, complementou 
Pollyanna.

“Permito-me, agora, diri-
gir-me a todos como meus 
conterrâneos. Com orgulho e 
muita honra. Não bastasse re-
ceber a Medalha de Cidadão 
Paraibano, ainda sou agracia-
do com a medalha que leva o 
nome de um dos maiores ho-
mens e que tenho um imen-
so respeito. A partir de hoje, 
tenho sobre mim a respon-
sabilidade de manter o bom 
conceito e heroica terra, como 
tem feito meus nobres con-
terrâneos. Esse é, com todas 
as razões, um dos dias mais 
importantes da minha vida, 
pois, nenhum título recebido 
por mim se iguala, simbolica-
mente, aos que recebi, hoje”, 
comentou André Pepitone.

ALPB concede título e cidadania ao 
diretor-geral da Aneel, André Pepitone

Governador entrega obras no Sertão 
e participa do ODE em Cajazeiras

Brasil registra 23.071 novos casos 
de Covid em 24h e 121 novos óbitos
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O Governo do Estado 
Paraíba entregou, ontem, 
mais uma etapa do Parque 
Linear Parahyba, no bairro 
do Bessa, em João Pessoa. 
Na terceira etapa, foram in-
vestidos mais de R$ 4,3 mi-
lhões com investimentos 
do Orçamento Democráti-
co Estadual (ODE) e de re-
cursos próprios do Estado. 
Na ocasião de entrega, o go-
vernador João Azevêdo as-
sinou, ainda, a ordem de 
serviço para a quarta etapa 
do parque.

“Quando entregamos 
um parque ou uma praça, 
estamos tratando de quali-
dade de vida, de saúde, de 
convivência, porque isso 
aqui é uma grande sala de 
estar onde as pessoas vão se 
encontrar, conviver, se apro-
ximar e é isso que precisa-
mos nesse momento. Fazer 
com que as pessoas da so-
ciedade convivam e se apro-
ximem cada vez mais. Aqui 
tem espaço para pessoas de 
todas as idades”, ressaltou 
João Azevêdo.

Para a construção da 
quarta etapa, em obra que 
também será executada por 
meio da Superintendência 
de Obras do Plano de De-
senvolvimento do Estado 
(Suplan), o processo de lici-
tação será iniciado nos pró-
ximos dias, com início da 

execução previsto para o 
ano de 2022. O chefe do Exe-
cutivo ressaltou também 
que a quinta etapa, que fi-
cará localizada nas antigas 
instalações do Aeroclube, 
também está prevista pelo 
Governo do Estado.

Com a entrega, João Pes-
soa passa a contar com mais 
um espaço de convivência 
para a população, poden-
do ser considerado um dos 
maiores do país. Após a en-
trega, a prefeitura passa a 
administrar o espaço, a par-
tir de hoje. O prefeito Cíce-
ro Lucena anunciou ainda 
que fará a pavimentação 
das ruas próximas aos par-
ques nos próximos meses.

“A entrega faz com que 
tenhamos um dos maio-
res parques urbanos hoje 
existentes no Brasil. Essa 
atuação está mostrando que 
quando se tem um gover-
no e uma prefeitura com o 
mesmo compromisso, com 
a mesma responsabilidade 
e a mesma prática, quem 
ganha é a qualidade de vida 
da população”, declarou o 
prefeito Cícero Lucena.

O espaço está localizado 
na zona de preservação am-
biental e paisagismo, aten-
dendo a uma demanda da 
própria população. Com-
preende um eixo maior com 
um canal de drenagem de 
águas pluviais e o entor-
no pavimentado. A tercei-
ra etapa do Parque conta 

sessão solene mais ações

balanço 

Investimento foi de mais de R$ 4,3 milhões do ODE e de recursos do Estado, já tendo sido autorizada nova expansão

João Azevêdo inaugura terceira etapa
Parque Parahyba iii

Destaque
Com a entrega, João 

Pessoa passa a contar 
com mais um espaço 
de convivência para a 
população, podendo 

ser considerado um dos 
maiores do país

Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br

com playground, academia 
e quadras esportivas para a 
prática de basquete, vôlei de 
areia e futsal. 

Um dos principais des-
taques do Parque Parahyba 
III é a presença de áreas de 
acessibilidade para pessoas 
com deficiências ou dificul-
dades locomotoras. 

“Esse é um conceito 
novo que estamos implan-
tando nos parques, afinal 
de contas sabemos clara-
mente que nós fazemos um 
governo de inclusão e te-
mos que pensar em todos 
os segmentos da popula-
ção. Poder atender a popu-
lação nos seus anseios é o 
nosso objetivo e nossa mis-
são enquanto gestor. E fico 

feliz de que o parque tenha 
essa condição, sinalização 
para o deficiente visual, to-
dos os equipamentos desti-
nados para crianças com li-
mitações de locomoção. É 
um espaço para todos, isso 
é inclusão”, finalizou o go-
vernador.

Rosa Carmen Cabral, 
moradora do bairro do 
Bessa há 26 anos, ressal-
tou a importância do espa-
ço para o convívio social e 
na promoção do bem-es-
tar. “Frequento desde que 
foi inaugurado o primei-
ro. As crianças sempre es-
tão aqui aproveitando, no I 
e no II também. É importan-
te ter esse espaço, principal-
mente com os custos que te-

mos hoje, dá para ter lazer e 
economizar no bolso, tran-
quilo. Para mim também, é 
muito importante para pra-
ticar atividades físicas por-
que tem professores”, afir-
mou.

Simone Guimarães, di-
retora-superintendente da 
Suplan, também falou sobre 
o potencial de convivência 
entre a população, que vem 
sendo propiciado pelos par-
ques. “É de suma importân-
cia porque a gente aqui de 
João Pessoa não tinha essa 
tradição de curtir o parque, 
de curtir a nossa vizinhan-
ça. Quando a gente fez a im-
plantação desses parques, 
nós notamos a interativi-
dade, as pessoas conviven-

do com suas vizinhanças 
porque muitas vezes, mo-
rando em prédios, nós nem 
conhecemos os nossos vizi-
nhos. As pessoas estão in-
teragindo mais, brincando, 
se comunicando... A gente 
que vive em sociedade não 
podemos viver afastados. 
É muito bacana ver isso”, 
completou Simone Guima-
rães, diretora-superinten-
dente da Suplan.

A entrega da obra teve 
ainda uma série de servi-
ços voltados para a popula-
ção de todas as idades, com 
aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 e Influenza; 
espaço para educação de 
trânsito; atendimento para 
mulheres por meio da De-
legacia da Mulher; brinque-
dos e ações para crianças; 
e uma feira com empreen-
dedores.

João Azevêdo disse que a quinta etapa, nas antigas instalações do Aeroclube, também está prevista

Foto: Ortilo Antônio
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A média diária 
de vítimas, 
que elimina 
distorções entre 
dias úteis e 
fim de semana, 
está em 107

André Pepitone recebeu Título de Cidadão Paraibano e Medalha de Honra ao Mérito Legislativo

Foto: Divulgação/ALPB



O prefeito de Campi-
na Grande, Bruno Cunha 
Lima, informou ontem, 
durante entrevista coleti-
va, que deverá firmar um 
contrato emergencial para 
garantir a volta da circula-
ção de ônibus na zona ru-
ral, atendendo comunida-
des como as de Galante e 
São José da Mata.

As populações estão pre-
judicadas porque as empre-
sas permissionárias suspen-
deram, injustificadamente, 
o atendimento aos distritos 
e outras localidades rurais, 
a exemplo de Salgadinho e 
Estreito.

O prefeito informou que 
já foi realizada uma notifica-
ção à Justiça informando o 
descumprimento do contra-
to e da própria decisão judi-
cial, que restabeleceu o servi-
ço para os distritos. Trata-se, 
conforme avaliou, uma atitu-
de de desrespeito aos usuá-
rios e à própria Justiça.

“Fizemos as cotações das 
empresas para um contrato 
emergencial. Como não foi 
retomado até hoje, a partir de 
amanhã (hoje) devemos ter 
ônibus de um contrato emer-
gencial para atender aos dis-
tritos e demais localidades”, 
avisou o prefeito.

Horários de pico
O prefeito também anun-

ciou que a ideia do governo 
municipal é atender, princi-
palmente, os chamados ho-
rários de pico, facilitando a 
vida de quem precisa ir tra-
balhar.
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Prefeitura de Campina Grande quer contratar empresas para restabelecer as linhas que circulam na zona rural 

Contrato emergencial para os ônibus
transporte coletivo

Equipes do Programa João 
Pessoa Sustentável e do consór-
cio responsável pelo Plano de 
Desenvolvimento Comunitário 
no Complexo Beira-Rio (CBR), 
visitaram, ontem, as comunida-
des Tito Silva, São Rafael e San-
ta Clara. O objetivo foi reforçar o 
diálogo com os moradores no que 
diz respeito ao diagnóstico físico 
e ambiental, realizado em outu-
bro de 2021, no território.

De acordo com Norma Gou-
veia, assistente social do Progra-
ma, “essa visita é uma solicitação 
das próprias comunidades que 
identificaram possíveis diver-
gências das situações que foram 
apontadas como sendo de risco. 
As comunidades também colo-
caram que existem outros pon-
tos que precisam ser mostrados 
à equipe técnica. 

Desse modo, a Coordenação 
de Aspectos Sociais, entendeu a 
necessidade de fazer uma visita 
in loco para junto das comunida-
des identificar se existem novas 
áreas de risco e assim, apontar 
uma solução”, concluiu Norma.

Para Adão Sebastião, líder da 
comunidade Tito Silva, “é muito 
importante esse diálogo, porque 
aproxima os moradores cada vez 
mais do programa e assim pode-
mos construir juntos”, pontuou.

Vale lembrar que o diagnósti-
co de infraestrutura e requalifi-
cação urbana serviu de base para 
saber quais áreas passarão por 
intervenções, como a abertura 
de ruas, o que vai trazer melho-
rias de infraestrutura como rede 

n
Objetivo 
foi levantar, 
junto aos 
moradores, 
dados 
sobre 
aspectos 
físico e 
ambiental 
das 
localidades 
Tito Silva, 
São Rafael 
e Santa 
Clara

n  
Decisão judicial 
determinou a 
retomada das 
linhas de ônibus 
pelas empresas, 
sob muita diária 
de R$ 20 mil 
em caso de 
descumprimento

Casos
Desde o começo 

do ano foram 
registrados 2.446 

casos de arboviroses

Comunidades recebem visita técnica
complexo beira-rio

Uma ação educativa e 
prática no combate ao mos-
quito Aedes aegypti será 
realizada, hoje, no Alto do 
Mateus, em João Pessoa. A 
mobilização faz parte da 
campanha “Xô Aedes” e 
consiste, entre outras ativi-
dades, da aplicação de lar-
vicida em locais que pos-
sam servir de criadouro do 
mosquito.

As equipes da Secre-
taria Municipal de Saúde 
(SMS) vão se concentrar, a 
partir das 9h, na USF Nova 
Conquista. De lá, os profis-
sionais saem pelas ruas do 
bairro distribuindo panfle-
tos educativos para os mo-
radores sobre como com-
bater o mosquito, além da 
aplicação de larvicida em lo-
cais com água parada. O Ae-
des é transmissor de doen-
ças como dengue, zika e 
chikungunya.

“Faremos essa ação no 
Alto do Mateus no sentido 
de abranger a cobertura to-
tal dos quarteirões e pontos 
estratégicos e de risco para 
acúmulo de água ou cria-
douros”, explicou a gerente 
de Vigilância Ambiental da 
SMS, Pollyana Dantas. Ela 
acrescentou que “estamos 
fazendo a parte educacio-
nal, prevenção e eliminação 
de focos através de orienta-
ções à população e aplicação 
de larvicida quando neces-
sário, para realizar o trata-

mento da água parada e fa-
zer o combate de maneira 
eficaz”.

  
Números 

Conforme boletim epi-
demiológico da Vigilância 
em Saúde do Município, de 
janeiro a abril deste ano, fo-
ram confirmados 2.446 ca-
sos de arboviroses em João 
Pessoa, sendo 1.824 de den-
gue, 119 de zika e 503 de 
chikungunya.

 Os bairros com mais ca-
sos de dengue são Cruz das 
Armas, Bairro das Indús-
trias, Cristo Redentor, Man-
gabeira e Oitizeiro. Os casos 
de zika são mais recorren-
tes em moradores dos bair-
ros do Centro, Mangabeira, 
Gramame, Cristo e Tam-
baú. Já os bairros de Man-
gabeira, Bancários, Jardim 
Cidade Universitária, Cris-
to e Castelo Branco têm os 
maiores números de casos 
de chikungunya.

Ação educativa acontece 
hoje no Alto do Mateus

“xô aedes”

de água, esgoto, iluminação, en-
tre outros benefícios.

Esse plano de intervenção é um 
dos expoentes do Programa João 
Pessoa Sustentável e tem como 
foco promover ações integradas 
que beneficiem as comunidades 
do Complexo Beira-Rio com con-
dições dignas de habitabilidade 
e serviços essenciais de infraes-
trutura que gerem qualidade de 
vida e bem-estar. Essa será uma 
das grandes intervenções no local 
previstas pelo Programa.

Próximo passo 
A Unidade Executora do Pro-

grama (UEP) fará um calendário de 
reuniões por ruas com os represen-
tantes de cada uma. Com o apoio da 
Defesa Civil e das equipes técnicas 

do consórcio de infraestrutura e re-
qualificação urbana, será explicado 
aos moradores quais são as áreas de 
risco que vão sair e quais as alterna-
tivas de reassentamento.

João Pessoa Sustentável 
Tem o objetivo de promover o 

desenvolvimento social, urbano 
e econômico da cidade por meio 
da redução das desigualdades, 
da modernização dos instrumen-
tos de planejamento urbano, da 
prestação de serviços e da admi-
nistração pública e fiscal. 

O projeto está orçado em 200 
milhões de dólares, metade finan-
ciada pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) e a ou-
tra parte contrapartida da Prefei-
tura de João Pessoa.

Comunidade Tito Silva foi uma das visitadas pelos técnicos do programa

Por sua vez, as empresas 
de ônibus enviaram um ofí-
cio solicitando uma nova re-
união com a prefeitura de 

Campina Grande para dis-
cutir o tema. Porém, o prefei-
to condicionou o encontro ao 
retorno dos serviços.

Decisão judicial
A 2ª Vara da Fazenda Pú-

blica de Campina Grande 
determinou, na sexta-feira 

da semana passada, que as 
empresas voltassem a ofe-
recer o serviço de transpor-
te nos distritos, sob pena de 

multa diária de R$ 20 mil, 
e responder a processo cri-
minal. As empresas, porém, 
não retomaram os serviços.

Foto: Marcos Russo

Empresas de ônibus suspenderam o funcionamento de linhas para Galante e São José da Mata, e as localidades de Salgadinho e Estreito 

Foto: Codecom/PMCGS
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O Hemocentro Regional 
de Campina Grande voltou 
a fazer coleta externa de san-
gue. A direção do orgão tem 
três preocupações para ten-
tar sensibilizar as pessoas a 
doarem: estoque de sangue 
baixo, aumento dos casos de 
arboviroses, e a proximidade 
dos festejos juninos em todo 
o estado.

As bolsas de sangue que 
o orgão precisa, de forma ur-
gente aumentar o estoque, 
são os tipos A-, B-, AB- e O-.

Ontem, a equipe do He-
mocentro começou a fazer 
a coleta externa, iniciando a 
ação pela Universidade Fe-
deral de Campina Grande 
(UFCG). Cerca de 50 pessoas 
foram doar. Essas atividades, 
fora do prédio do Hemocen-
tro, estavam suspensas há 
dois anos por conta da pan-
demia do coronavírus.

A diretora-técnica do He-
mocentro Regional de Cam-
pina Grande informou que 
as coletas externas vão ser 
realizadas em outros locais. 
"Mas precisamos que as pes-
soas compareçam ao Hemo-
centro para doarem sangue, 
pois estamos vicenciando um 
momento crítico com rela-
ção ao aumento dos casos de 
dengue, zika e chikungunya", 
destacou. 

Ela indicou esse proble-
ma, mas destacou que o es-
toque baixo se torna ainda 
mais preocupante tendo em 
vista que a chegada das fes-
tas de São João a procura por 
sangue pelos hospitais tam-
bém aumenta.

Quem pode doar 
Os interessados em doar 

sangue precisam estar sau-
dáveis, pesar acima de 50 kg 
e ter entre 16 e 69 anos. Quem 

tem 16 e 17 anos deve estar 
acompanhado do responsá-
vel legal (pai ou mãe) e a pri-
meira doação deve ser reali-
zada antes dos 60 anos. 

Também é necessário es-
tar alimentado e não ter inge-
rido bebida alcoólica nas 12 
horas que antecedem a doa-
ção. Para doar, o candidato 
também deve apresentar um 
documento original e oficial 
com foto e a carteira de vaci-
nação contra a Covid-19.

Já o intervalo mínimo en-
tre uma doação de sangue e 
outra é de dois meses para 
homens e de três meses para 
mulheres. Pessoas com febre, 
gripe ou resfriado, diarreia 
recente, grávidas e mulhe-
res no pós-parto não podem 
doar temporariamente.

Aumento de casos de arboviroses e a proximidade do período junino também preocupam direção do órgão

CG tem baixo estoque de sangue
hemocentro

Giovannia Brito 
gibritosilva@hotmail.com

Doações
Hemocentro 

retomou a coleta 
externa de sangue 

em Campina 
Grande

a Hemocentro 
 Regional de Campina 
Grande 

• Rua:  Eutécio Vital Ribei-
ro S/N  Bairro Catolé                                                                      
Telefone: 83. 3344-
5475/5482
Email: hrcg-pb@hotmail.
com

SERVIÇO

n 

Hemocentro 
de Campina 
Grande 
precisa, de 
forma urgente, 
aumentar o 
estoque de 
sangue dos 
tipos A-, B-, 
AB- e O-

Hemocentro retomou a coleta externa, que estava suspensa há dois anos devido à pandemia da Covid-19

Foto: Hemocentro-CG/Divulgação

A “III Mostra Paraíba 
Aqui tem SUS” apresen-
ta, hoje, a partir das 8h15, 
os 60 trabalhos do estado e 
dos municípios classifica-
dos para o evento. O objeti-
vo é promover a articulação, 
intercâmbio e estratégias de 
integração da gestão, vigi-
lância e atenção à saúde. Os 
trabalhos serão apresenta-
dos oralmente pelos gestores 
e/ou técnicos das institui-
ções estaduais e municipais.  
A programação será nos dois 
turnos, com premiação no fi-
nal da tarde, no Espaço Cul-
tural José Lins do Rego, na 
capital. 

O evento, que será reali-
zado pela Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES) e Conselho 
de Secretarias Municipais de 
Saúde da Paraíba (Cosems-
PB), será iniciado com aco-
lhimento e credenciamento 
no hall do mezanino II do Es-
paço Cultural e, em seguida, 
acontecerá a abertura oficial, 
no Auditório I, com a partici-
pação de representantes das 
Secretarias Estadual e Muni-
cipais de Saúde; Conass, Co-
nasems, Cosems, Conselho 
Estadual de Saúde, Escola 
de Saúde Pública da Paraí-
ba, UFPB e Fiocruz-RJ. 

“A realização da Mos-
tra Estadual é um momen-
to importante de estimula-
ção, fortalecimento, troca de 

experiências e divulgação 
de ações exitosas dos muni-
cípios paraibanos, relaciona-
dos aos serviços de saúde do 
SUS, além de trazer inova-
ções e tecnologias em saúde 
visando à melhoria da saú-
de da população”, afirmou a 
gerente executiva de Aten-
ção à Saúde, da SES, Izabel 
Sarmento. 

De acordo com a progra-
mação, a Mostra se desen-
volverá em vários ambien-
tes, simultaneamente. As 
apresentações dos trabalhos 
acontecerão em quatro au-
ditórios. O Espaço Cultural 
abre as portas pontualmen-
te às 8h e, para ter acesso ao 
local, é necessário apresen-
tar o cartão de vacina.

No total, foram inscritos 
128 trabalhos, sendo 60 sele-
cionados, nas áreas de ges-
tão de planejamento do SUS; 
controle social e participa-
ção da comunidade na saú-
de; financiamento e Fundo 
Municipal de Saúde; gestão 
do trabalho e da educação 
na saúde; judicialização da 
saúde no município; atenção 
básica; saúde reprodutiva; 
modelo de atenção à saúde; 
vigilância em saúde no mu-
nicípio; regulação do SUS no 
município; gestão da assis-
tência farmacêutica; regio-
nalização e governança re-
gional e saúde digital. 

Trabalhos são apresentados
mostra aqui tem sus

Pensando na adoção de 
práticas sustentáveis para co-
laborar com a preservação do 
meio ambiente, a Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano 
(Sedurb) vem adotando o rea-
proveitamento de resíduos da 
construção na realização dos 
serviços executados nos lo-
gradouros públicos em João 
Pessoa.

De acordo com o secretá-
rio Fábio Carneiro, a ideia sur-
giu da Divisão de Manuten-
ção e Zeladoria, que enxergou 
na prática, uma forma de di-
minuir os custos com os repa-
ros e serviços realizados.

Fábio Carneiro explicou 
que uma das técnicas utili-
zadas consiste no reaprovei-
tamento de placas de publi-
cidade para a confecção de 
calhas de zinco. Ele lembrou 
que anteriormente esse ma-
terial era simplesmente des-
cartado e levado para o ater-
ro sanitário.

Um dos locais que rece-
beram recentemente a inter-
venção é o Mercado de Cruz 
das Armas. “Estamos reutili-
zando as placas das obras já 
inauguradas e transformando
-as em calhas. Além de estar 
em perfeito estado, o material 
utilizado na calha apresenta 
uma impermeabilização ain-
da maior por causa da pintu-
ra aplicada”, destacou.

Um outro exemplo citado 
pelo secretário é a confecção 
de novos reparos das válvu-
las de descarga de banhei-
ros a partir de itens anterior-
mente descartados, como é 
o caso dos canos e conexões 
de PVC. “Além de promo-
vermos o conserto dos va-
zamentos e evitarmos even-
tuais furtos, as válvulas 
adaptadas possibilitam uma 
economia média de três li-
tros de água a cada descarga 
dada, o que no final do mês 
totaliza uma marca consi-
derável”, disse o secretário.

O chefe da Divisão de Ma-
nutenção e Zeladoria, Júnior 
Batista, disse que a iniciativa 
vem dando certo e garantin-
do mais agilidade na execu-
ção dos serviços realizados 
pela secretaria.

Ele destacou que ferros de 
demolição estão sendo rea-
proveitados para a confecção 
de placas de alvenaria utili-
zadas em sistemas de esgoto, 
praças e calçadas. “Pegamos 
os ferros retorcidos de demo-
lição e damos uma nova uti-
lidade ao material, garantin-
do a sua utilização da melhor 
maneira possível. Além dis-
so, estamos promovendo uma 
economia aos cofres munici-
pais, sem comprometer a qua-
lidade do serviço”, arrematou 
Fábio Carneiro.

Sedurb reaproveita resíduos da construção
economia em obras

Solicitações 
A população pode solici-

tar as ações de manutenção e 
zeladoria entrando pelo tele-
fone 3218-9300 ou e-mail as-

comsedurb@gmail.com. Os 
pedidos são anexados ao cro-
nograma periódico da pasta e 
atendidos conforme a urgên-
cia de cada situação.

Material é utilizado na execução de serviços nos logradouros

Foto: Secom-JP
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Estupro, assalto e amea-
ças a passageiros de um 
transporte alternativo foram 
praticados por um único ho-
mem, que não teve a iden-
tidade revelada. Os crimes 
foram cometidos no último 
sábado e o autor foi preso 
na terça-feira por agentes da 
Delegacia de Atendimento à 
Mulher de Santa Rita.

Segundo informações da 
delegada Paula Monalisa, 
numa viagem de Sapé para 
Santa Rita, o homem de 21 
anos surpreendeu os passa-
geiros do transporte alter-
nativo ao anunciar o assalto 
e mandar o motorista pa-
rar próximo a um canavial, 
às margens da PB-004, pró-
ximo a uma usina. Imedia-
tamente, sob ameaça, o ho-
mem obrigou uma mulher 
entrar no canavial e praticou 
o abuso sexual. Antes, ele as-
saltou os passageiros. A mu-
lher estava com um filho de 
apenas dois anos.

Consta das informações 
que, antes de deixar Sapé, 
o motorista aguardou com-
pletar as vagas do veículo, 
tendo levado o desconhe-

cido que iria, segundo dis-
se, para Santa Rita. No ca-
minho, revelou o motorista, 
o estranho sacou uma faca, 
fez ameaças a todos, inclusi-
ve a uma criança de apenas 
dois anos, filho da jovem ví-
tima do estupro. Além de 
estuprar e roubar, ele ain-
da ameaçou a todos, caso al-
guém tentasse reagir.

A mulher contou na dele-
gacia que, em dado momen-
to, dentro do matagal, conse-
guiu arrancar a máscara do 
suspeito e empurrá-lo, ar-
rancando um cordão que ele 
usava. Para conseguir socor-
ro, se jogou na pista.

Com as informações, po-
liciais militares realizaram 
diligências e conseguiram 
localizar o suspeito que foi 
preso e apresentado na De-
legacia de Atendimento à 
Mulher, em Santa Rita. Ele 
foi levado para a Central de 
Polícia, no bairro do Geisel. 
Durante a lavratura do fla-
grante, o homem confessou 
ter sido preso por tráfico de 
droga, porte ilegal de armas 
e assaltos. “Eu só queria as-
saltar”, disse.

Homem praticou, também, assaltos contra passageiros de alternativo que estavam com a vítima do abuso sexual

Suspeito é preso três dias após crime
estupro

A juíza titular da Vara Úni-
ca da Comarca de Pedras de 
Fogo, Higyna Josita Simões 
de Almeida, condenou o réu 
Wilson da Conceição Ferrei-
ra a uma pena de quatro anos 
de reclusão pelo crime de rou-
bo simples. A sentença só foi 
possível ser prolatada devido 

ao reconhecimento por foto 
feito pela vítima durante au-
diência, realizada no dia 26 
do mês passado. Conforme a 
magistrada, o réu havia sido 
citado no processo, mas mu-
dou de endereço sem comu-
nicar à Justiça.

Higyna Josita informou 

Réu é condenado por furto ao ser 
reconhecido pela vítima por foto 

em pedras de fogo

Juíza Higyna Josita Simões, da Comarca de Pedras de Fogo

Dois irmãos foram víti-
mas de disparos de arma de 
fogo na madrugada de ontem 
no distrito de Mata Redonda, 
em Alhandra. Segundo as in-
formações o ataque foi prati-
cado por desconhecidos que 
invadiram a casa à procura 
de um dos irmãos.

O delegado Paulo Martins 
esteve no local e soube que o 
alvo seria outra pessoa que 
não estava na casa. 

A esposa de uma das ví-
timas disse que o grupo che-
gou ao local se identifican-
do como policiais para terem 
acesso ao imóvel. No local 
estavam os irmãos Wesley 
e Ariel, que foram baleados, 
sendo que o primeiro morreu 
no local, e o outro foi socorri-

do para o Hospital de Emer-
gência e Trauma, da capital. 
O estado de saúde dele é con-
siderado grave.

Santa Rita
A Polícia Civil, em Santa 

Rita, na Região Metropolita-
na de João Pessoa ainda não 
tem informações sobre a au-
toria do assassinato de um jo-
vem no Condomínio Rosa Lu-
xemburgo, naquela cidade. O 
crime aconteceu na madru-
gada de ontem e a vítima foi 
identificada por Joelson Batis-
ta da Silva, de 21 anos. 

Consta de informações 
que o jovem estava deitado, 
sobre um colchão na sala da 
casa com a namorada quando 
desconhecidos invadiram o 

local, mandaram a namorada 
dele se afastar e efetuaram os 
disparos. Pelo menos cinco ti-
ros foram escutados por teste-
munhas ouvidas pela polícia.

Familiares do jovem ainda 
acionaram o Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
(Samu) que apenas consta-
tou o óbito. A área foi isolada 
e a perícia realizada no corpo 
da vítima.

O Condomínio Rosa Lu-
xemburgo foi alvo, recen-
temente, de uma operação 
envolvendo policiais civis e 
militares para conter a onda 
de criminalidade naquele lo-
cal. Segundo levantamento 
moradores eram ameaçados 
e expulsos e os imóveis inva-
didos por traficantes.

Artesão e agricultor são baleados no 
lugar do irmão, envolvido com drogas

não era o alvo

Ontem, mais uma opera-
ção foi realizada pela Polícia 
Rodoviária Federal, em João 
Pessoa. Por volta das 7h30 foi 
montada uma ‘barreira’ de-
baixo do Viaduto de Oitizei-
ro, saída para o Litoral Sul do 
Estado, com abordagens a veí-
culos, principalmente moto-
cicletas, onde era verificada a 
documentação do veículo e de 
seus condutores.

O Núcleo de Comunicação 
da PRF na Paraíba informou 
que esse trabalho trata-se de 
um reforço no policiamento, 
por meio de operação de fis-
calização de veículos nos tre-
chos considerados críticos de 
acidentalidade.

No final da Avenida Cruz 
das Armas, acesso às BRs 101 
e 230, foram montadas bar-
reiras para evitar que moto-
ristas ou motociclistas fugis-
sem das abordagens. Vários 
veículos foram escoltados até 
o local da fiscalização.

PRF intensifica fiscalizações nas rodovias
prevenção

Vários veículos, na maioria motocicletas, foram fiscalizados durante as abordagens 

Essas abordagens, segun-
do o Núcleo de Comunicação 
do órgão, têm como finalida-
de combater a criminalidade, 
entre elas o tráfico de entor-
pecentes, identificar foragidos 
da Justiça, bem como evitar o 
trânsito de veículos roubados 
ou clonados nas rodovias fe-
derais que cortam a Paraíba. 

De acordo com o Nucom, 

outros pontos, como o trecho 
da Mata do Amém, entre João 
Pessoa e Cabedelo, em fren-
te ao Hospital de Trauma da 
capital, nos trechos de acesso 
e saída de Campina Grande – 
BR-104 e 230, também aconte-
ceram essas abordagens.

Na ação de ontem, vários 
veículos, na maioria, motoci-
cletas, foram apreendidos.

Em Cabedelo
Numa abordagem a um 

veículo Gol, no km 11 da BR-
230, em Cabedelo, os poli-
ciais prenderam um homem. 
Durante fiscalização e ve-
rificação da documentação 
pessoal, ficou constatada a 
existência de um mandado 
de prisão em aberto pelo cri-
me de roubo majorado.

Foto: Evandro Pereira

ainda que, durante a audiên-
cia, a vítima foi ouvida e, após 
lhe ser apresentadas fotos de 
cinco homens, reconheceu o 
réu como sendo a pessoa que, 
efetivamente, havia lhe assal-
tado. “As fotos foram colhi-
das da internet de pessoas 
com características físicas pa-
recidas com a do réu”, escla-
receu a magistrada.

A juíza afirmou que esse 
tipo de reconhecimento está 
previsto no artigo 226 do Có-
digo de Processo Penal, de-
vendo preencher alguns re-
quisitos para ter validade, 
entre eles, é preciso que a ví-
tima, antes de fazer o reco-
nhecimento, descreva alguns 
sinais característicos da pes-
soa a ser reconhecida e a foto, 
cujo reconhecimento se pre-
tende alcançar, deve ser co-
locada ao lado de outras que, 
com ela, tiverem qualquer se-
melhança, para que só então 
possa ser mostrada à vítima.

Foto: TJPB

Policiais do Batalhão 
de Atendimento ao Turista 
prenderam, na madrugada 
de ontem, um homem de 34 
anos suspeito de furtar uma 
bicicleta no dia 1o deste mês, 
no bairro de Tambaú, na orla 
de João Pessoa. 

A localização do suspei-
to aconteceu após o coman-
do do BEPTur analisar ima-
gens de câmera do circuito 
de segurança instalada na 
frente de uma panificadora, 
que mostra o momento que o 
suspeito furta a bicicleta en-
quanto a vítima fazia com-
pras no estabelecimento. Ele 
deve ser investigado também 
por outros casos.

O acusado foi localiza-
do pelas equipes do Bata-
lhão Especializado em Poli-
ciamento Turístico (BEPTur) 
na Avenida Nossa Senhora 
dos Navegantes, no bairro de 
Tambaú, e reconhecido pe-
las imagens do crime. Con-

PM localiza homem que furtou 
bicicleta na frente de uma padaria

flagrante

tra ele, tinha um mandado de 
prisão por roubo, com valida-
de até 2034. O preso foi apre-
sentado na Central de Polícia, 
no Geisel.

Procurados da justiça
Também durante patru-

lhamento na orla da capital 
foram recapturados outros 
três procurados da Justiça, 
sendo dois no bairro de Tam-
baú  e outro na cidade de Lu-
cena. Todos foram levados 
para as delegacias da área 
onde ocorreram as prisões.

O furto aconteceu na frente de uma padaria, em Tambaú

Foto: Redes Sociais

Um homem identificado 
por João Victor está sendo 
apontado como outro par-
ticipante do assassinato do 
servidor da Cagepa, Mar-
cos Antônio Dantas, de 66 
anos, na cidade de Fagun-
des, no Agreste do Estado. 
Na semana passada, a Polí-
cia Civil já havia prendido 
outro suspeito. Um terceiro 
envolvido também está sen-
do procurado.

O suspeito que está sen-
do procurado aparece nas 
imagens no momento que 
chega na casa lotérica, em 
Fagundes, junto com outro 
e também quando efetua 
os disparos contra o idoso 
no momento que Marcos 
Dantas se preparava para 

fechar o estabelecimento.
Os policiais civis que in-

vestigam a tentativa de assal-
to estiveram na residência de 
João Victor onde localizaram 
as roupas que usavam no 
momento que efetuaram os 
disparos durante a tentativa 
de assalto. Além da prisão de 
um suspeito, da identificação 
de outro participante, a Polí-
cia Civil também apreendeu 
a moto usada pela dupla que 
também era roubada.

Marcos residia na cidade 
de Fagundes, onde também 
realizava seu trabalho como 
servidor da Cagepa. No fi-
nal da tarde do último dia 4 
o idoso se preparava para fe-
char a casa lotérica quando 
foi surpreendido com dois 

homens armados exigindo 
dinheiro. A vítima teria dito 
que não tinha a chave da sala 
que dá acesso ao dinheiro, 
houve agressões e em segui-
da a dupla efetuou os tiros. 

Guarabira
A Polícia Civil de Gua-

rabira prendeu ontem, um 
homem de 49 anos, no sítio 
Canafístula, acusado de es-
tupro de vulnerável, ocor-
rido na cidade de Araçagi. 
A vítima foi uma menor de 
11 anos. 

O inquérito foi presidido 
pelo delegado Wagner Dorta, 
sendo descoberto que o  in-
vestigado estuprou três ve-
zes a vítima, que morava pró-
ximo a sua residência.

Polícia procura mais um suspeito 
da morte de idoso em Fagundes

identificação
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O lançamento do projeto 
‘Arraia do Interior’ será hoje 
e promete agitar os municí-
pios de Duas Estradas, Serra 
da Raiz, Lagoa de Dentro, Pe-
dro Regis e Jacarau. Após dois 
anos de interrupção, em razão 
da pandemia da Covid-19, a 
programação oficial do even-
to será lançada hoje, às 9h, no 
Armazém Cultural no mu-
nicípio de Duas Estradas. Se-
gundo a secretária de Comu-
nicação, Cultura e Turismo da 
cidade, Flávia Rocha, o obje-
tivo principal do Arraiá, que 
promove grandes festas juni-
nas nos finais de semana, em 
cada um dos municípios que 
compõem o roteiro festivo, é 
aquecer o turismo, a economia 
e geração de emprego e renda 
nas regiões do Brejo e do Vale 
do Mamanguape.

Com o tema ‘Reacenden-
do a Alegria’, o projeto mar-
ca o seu retorno iniciando as 
festividades no dia 11 de ju-
nho em Duas Estradas, se es-
tendendo até o dia 30 de julho, 
em Jacaraú. A estimativa é que 
os festejos juninos do Arraiá 
do Interior atraiam cerca de 
15 mil pessoas durante os fi-
nais de semana, em cada um 
dos municípios participantes 
do projeto. “A união dos mu-
nicípios nas comemorações 
dos festejos juninos faz com 
que todos cresçam e se de-
senvolvam economicamen-
te de forma sustentável no tu-
rismo”, enfatizou a secretária.

Na gastronomia, os visi-
tantes vão poder apreciar di-
versos pratos especiais, en-
tre eles a galinha de capoeira, 
mungunzá salgado, rubacão, 

Lançamento da programação oficial deste ano acontece nesta quinta-feira, às 9h, em Duas Estradas

Projeto envolve cinco municípios
arraiá do interior

Objetivo 
Aquecer o turismo, 

gerar emprego e 
renda na região

José Alves  
zavieira2@gmail.com

baião de dois, pamonha, can-
jica, milho assado milho cozi-
nhado, bolo de milho e tapioca 
de diversos sabores, entre ou-
tros. Tudo isso regado as me-
lhores cachaças do país.

Prefeitos e representantes 
dos municípios que compõem 
o roteiro festivo, do Arraiá do 
Interior, participarão hoje do 
lançamento do projeto no mu-
nicípio de Duas Estradas. Na 
ocasião, serão divulgadas as 
datas e atrações regionais e 
locais que vão compor a pro-
gramação de cada municí-
pio. A expectativa é que a vol-
ta do Arraiá do Interior haja 
um considerável aquecimen-
to econômico na região. 

A primeira edição do pro-
jeto Arraiá do Interior, acon-
teceu no ano de 2018 e foi su-
cesso de público em todas as 
cidades gerando aquecimento 
na economia e oportunidades 
para os artistas locais. No pe-
ríodo que realiza sua etapa do 
evento, cada cidade se reveste 
de alegria e insere em sua pro-
gramação várias atividades que 
valorizam a cultura nordestina.

Atrações
Entre as atrações confir-

madas, estão Flávio José, Bra-
sas do Forró, Danieze San-
tiago, Luka Bass, Vinicíus 
Mendes, Os Barbosas e Ran-
niery Gomes. A programação 
conta com festivais munici-
pais de quadrilhas juninas em 
todas as cidades participantes. 

A IV Semana da Trans-
parência Pública e Com-
bate à Corrupção reúne 
controladores de mais de 
oito estados do país. Com 
mais de 550 pessoas ins-
critas, o evento, promovi-
do pela Prefeitura Munici-
pal de João Pessoa (PMJP), 
acontece hoje, às 9h, e se-
gue até amanhã, presen-
cialmente no auditório do 
Tribunal de Contas do Es-
tado da Paraíba (TCE-PB). 
Este ano, o encontro tem 
como tema ‘Transparên-
cia Pública, Integridade 
e Governança: Controle 
Social como Poder de Fis-
calização, Transformação 
e Combate à Corrupção’.

O controlador-geral do 
Município, Diego Fabrí-
cio, destacou a importân-
cia do evento para a ci-
dade de João Pessoa. “A 
expectativa para o evento 
é muito grande e será uma 
honra para nós debater-
mos temas tão relevantes 
como transparência, boas 
práticas na administração 
pública e combate à cor-
rupção. João Pessoa tem 
conquistado destaque na-
cional nesta área e por isso 
o evento vai reunir pales-
trantes tão respeitados em 
nosso país. Será, sem dú-
vida, um momento ímpar 
de troca de conhecimento 
e muito rico em debates 
e experiências”, afirmou.

A programação conta 
com a palestra do presi-
dente do Conselho Nacio-
nal de Controle Interno 
(Conaci), Rodrigo Fonte-
nelle. Além da participa-
ção e palestras dos con-
troladores de oito estados 
do país, como o contro-
lador-geral do Municí-
pio de São Paulo, Daniel 
Falcão, o controlador-ge-
ral do Estado de Pernam-
buco, Marconi Muzzio, o 
controlador-geral do Mu-
nicípio de Maceió, José 
Netto, o controlador-ge-
ral do Paraná, Raul Clei 
Coccaro Siqueira, o con-
trolador-geral de Rorai-
ma, Érico Veríssimo, o 
superintendente da Contro-
ladoria Regional da União 
na Paraíba (CGU-PB), Seve-
rino Queiroz, a vice-pre-
sidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil na 
Paraíba, Rafaela Brandão, 
o controlador do Tocan-
tins, Senivan Arruda e 
outros.

As inscrições para 
participação presencial 
já estão esgotadas, 300 
vagas, mas ainda é pos-
sível garantir uma vaga 
na modalidade on-line. 
Restam apenas 34 vagas, 
do total de 300 oferta-
das. Para inscrição clique 
aqui: https://doity.com.
br/iv-semana-da-trans-
parencia-publica-e-com-
bate-a-corrupcao.

O encontro, que acon-
tece anualmente, trata-
se de uma oportunidade 
para se discutir assuntos 
relacionados ao Controle 
Interno, à Transparência e 
à Ouvidoria bem como In-
tegridade e Governança.

Evento discute 
o combate à 
corrupção

Quinta e sexta

O público da Multifeira 
Brasil Mostra Brasil de João 
Pessoa finalmente vai poder 
matar a saudade do evento 
que há dois anos não é rea-
lizado por causa da pande-
mia. O lançamento da 24ª 
edição vai acontecer na pró-
xima quarta, dia 18 de maio, 
durante um almoço corpo-
rativo voltado a um públi-
co restrito de convidados da 
imprensa e de entidades par-
ceiras. 

“Estamos felizes e ani-
mados em retornar às ativi-
dades aqui em João Pessoa, 
já que no ano passado só pu-
demos realizar o evento em 
Natal”, declara Wilson Mar-
tinez, idealizador da Brasil 
Mostra Brasil. Ele lembra que 
chegou a anunciar a Multi-
feira na capital paraibana, 
mas foi preciso cancelar, pois 
a demora na liberação dos 

protocolos para eventos na 
capital paraibana acabou in-
viabilizando a BMB. 

A Brasil Mostra Brasil de 
João Pessoa vai acontecer no 
Centro de Convenções da ca-
pital paraibana entre os dias 
8 a 17 de julho e a expectati-
va é de que mais de 100 mil 
pessoas visitem o evento du-
rante os 10 dias. 

Para Martinez, essa é 
uma oportunidade única aos 
expositores locais e de fora 
de dar visibilidade aos seus 
negócios e prospectar opor-
tunidades com condições es-
peciais que ele vai detalhar 
no lançamento. 

“Para o público, que está 
sedento por esse reencontro, 
estamos também comprome-
tidos em trazer todas as re-
ferências que fazem da BMB 
um lugar de lazer para toda 
a família”.

Feira retorna dia 18, após 
dois anos de pandemia 

Brasil Mostra Brasil

Importantes e fundamen-
tais no atendimento aos pa-
cientes, os profissionais de 
enfermagem serão homena-
geados nesta quinta-feira (12), 
Dia do Enfermeiro, durante ati-
vidades no Hospital Municipal 
Santa Isabel (HMSI), da Prefei-
tura de João Pessoa. O evento, 
que tem início às 8h30, conta 
com uma vasta programação 
e segue até amanhã

“A enfermagem tem uma 
importância muito grande 
para os pacientes, para o hos-
pital. Eles estão em todos os 
momentos ao lado dos pacien-

tes, na admissão, na alta, na 
transferência, na hora do óbi-
to. Como bem diz a frase, a ‘en-
fermagem é a arte de cuidar’. 
Então, a gente tinha que rea-
lizar esse evento com muito 
amor, muita dedicação, para 
esses profissionais que dedi-
cam a vida para salvar vidas”, 
disse Leide Carvalho, coor-
denadora de Enfermagem do 
Hospital Santa Isabel.

Programação
 A abertura acontece hoje, 

a partir das 8h30, e, na pro-
gramação organizada pela 

gerência de enfermagem do 
hospital, haverá entrega de 
brindes, certificados, coffee 
break e momentos de louvor, 
na gruta da Santinha, no pá-
tio do hospital. Também nes-
ta quinta-feira, haverá uma 
palestra com o coach Bruno 
Claudino de Souza, que vai 
falar sobre o poder da comu-
nicação.

Já amanhã, das 9h às 17h, 
acontece o Espaço Florescer, 
onde os profissionais pode-
rão desfrutar de massagem 
relaxante, spa dos pés e mãos, 
corte e escova de cabelo.

Hospital homenageia profissionais 
da enfermagem hoje e amanhã

dia do enferMeiro

Wilson Martinez é o organizador do evento: “Estamos felizes”

Foto: Divulgação

A abertura do evento, organizada pela gerência de enfermagem do hospital, começa hoje, às 8h30

Fotos: Arquivo/Secom/Duas Estradas

O início do retorno das festividades está previsto para o dia 11 de junho em Duas Estradas

A estimativa é que os festejos juninos do Arraiá do Interior atraiam cerca de 15 mil pessoas

Foto:  Ascom/Hospital Santa Isabel
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Fuba é nomeado vice-presidente 
da Fundação Espaço Cultural

Cargo

Flávio Eduardo Maro-
ja Ribeiro, mais conhecido 
no meio artístico e políti-
co como Fuba, vai ocupar 
o cargo de vice-presidente 
da Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba (Funesc), 
através da nomeação reali-
zada pelo governador João 
Azevêdo. O ato de designa-
ção do músico, escritor e ex-
vereador de João Pessoa foi 
publicado na edição de on-
tem do Diário Oficial do Es-
tado (DOE). Atualmente, o 
presidente da entidade é Pe-
dro Santos.

Cantor, compositor e pro-
dutor cultural, Fuba é um 
dos fundadores e o puxa-
dor oficial do segundo maior 
evento multicultural de pré-
via carnavalesca do Brasil: o 
Muriçocas do Miramar, cujo 
hino do bloco também é as-
sinado por ele. Produtor de 
diversos eventos musicais, 
com destaque para o projeto 
‘Seis e Meia’, realizado na Pa-

raíba durante 10 anos, e com 
sete discos já gravados, o pa-
raibano tem mais de 800 mú-
sicas de sua autoria, grande 
parte ainda inédita, em que 
percorre vários gêneros da 
música popular brasileira. 
Entre os artistas que grava-

ram suas composições estão 
nomes da MPB, tais como 
Lenine, Elba Ramalho, Zé 
Ramalho, Renata Arruda, 
Jarbas Mariz e Márcia Freire, 
dentre outros. Fuba também 
compôs trilhas sonoras 
originais para o cine-
ma, a exemplo dos 
filmes Entre as Estre-
las e as Catacumbas, de 
Machado Bittencourt, e 
País de Tréguas, de Umbe-
lino Macedo.

No ano passado, ele lan-
çou a segunda edição, revi-
sada e ampliada, do livro 
Parahyba 1930 – A verdade 
omitida, que teve a sua pri-
meira publicação em 2008. 
A obra é o resultado de 
uma pesquisa documental 
com base em jornais, perió-
dicos, acervos das décadas 
de 1920 e 1930, reunindo 
informações que revelam 
a história da Paraíba e os 
seus reflexos na chamada 
Revolução de 1930.

Currículo
Fuba é cantor, 

compositor, escritor e 
produtor cultural, além 

de ser um dos fundadores 
e o puxador oficial do 
bloco carnavalesco 

Muriçocas do Miramar
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Ato de nomeação de 
Fuba (ao lado) foi 
publicado na edição de 
ontem do ‘Diário Oficial 
do Estado’; artista vai 
administrar a Funesc 
ao lado do presidente 
Pedro Santos

“Estamos gratificados, 
felizes e muito hon-
rados por apresentar 
essa obra inédita, por-

que nós estaremos fazendo história”, 
disse o maestro Luiz Carlos Durier, 
referindo-se à estreia mundial do 
‘Romance para Clarinete e Orques-
tra – Spring Time’, obra do compo-
sitor argentino Maurício Charbon-
nier que a Orquestra Sinfônica da 
Paraíba (OSPB) executa hoje, tendo 
como solista o clarinetista mineiro 
Alphonsos de Melo Silveira, duran-
te o terceiro concerto oficial da tem-
porada 2022, que se realiza às 20h30, 
na Sala de Concertos Maestro José Si-
queira, no Espaço Cultural José Lins 
do Rego, em João Pessoa. A entrada é 
gratuita, mas os interessados preci-
sam retirar o ingresso na bilheteria, 
a partir das 19h, e quando for entrar 
no recinto mostrar a carteira de va-
cinação contra a Covid-19 com o es-
quema completo.

Durier apontou que estrear mun-
dialmente uma composição é um 
dos pontos altos para uma orques-
tra sinfônica. “É uma obra muito bo-
nita, moderna, que traz sentimentos 
do amor, do romance e da paixão”, 
resumiu o regente-titular e diretor 
artístico da orquestra desde setem-
bro de 2013. “É preciso muita aten-
ção e procuro entender e estudar a 
música para tocá-la da forma mais 
fiel, mas cabe ao regente, ao solista 
e à orquestra agregar valor à obra e 
esse valor é passar ao público todas 
as emoções bonitas. É um compro-

misso do maestro para com a obra”, 
explicou ele.

A oportunidade de fazer essa es-
treia mundial surgiu por iniciativa 
do próprio compositor argentino. 
“Maurício Charbonnier tem amiza-
de com o solista Alphonsos de Melo 
Silveira, que a cedeu para ele e para 
a OSPB realizarem o evento. A ami-
zade e o trabalho permitem essa tro-
ca de ideias e parcerias, mas também 
isso ocorre pelo respeito aos artistas”, 
comentou Durier.

O regente observou que o reper-
tório de hoje foi elaborado levan-
do em consideração a obra do com-
positor argentino. “Além da estreia 

mundial, esse concerto tem todo um 
roteiro e é dedicado à dança, tan-
to à dança popular quanto à dan-
ça de concertos, realizada por balés 
em obras ou em balés propriamente 
dito”, afirmou Durier.

A apresentação se inicia com 
‘Traumerei (Devaneio)’, do compo-
sitor alemão Robert Schumann, de-
pois o programa segue com ‘Ro-
mance para Clarinete e Orquestra 
– Spring Time’. Na sequência, o pú-
blico ouvirá ‘Tangazo – Variações 
sobre Buenos Aires’, do argentino 
Astor Piazzolla, e que dá início a 
parte do concerto dedicada à dan-
ça. O concerto prossegue com ‘Gli 

Uccelli (Os Pássaros) – Suíte para 
Pequena Orquestra’, do italiano 
Otorrino Respighi, com as seguin-
tes canções: ‘Prelúdio’ (Bernardo 
Pasquini), ‘La Colomba’ (Jacques 
de Gallot), ‘La Gallina’ (Jean Phili-
pe Rameau), ‘L’usignuolo’ (anônimo 
inglês) e ‘Il Cucù’ (Bernardo Pasqui-
ni). O encerramento será com a exe-
cução da ‘Suíte Gluck’, obra do com-
positor austríaco Felix Mottl.

“Mais uma vez, o concerto da 
OSPB traz músicas muito agradáveis, 
fáceis de ouvir e, principalmente, fá-
ceis de compreender. E é muito im-
portante que a orquestra possa tra-
zer isso para o público, porque aí o 

público se aproxima do repertório, 
pelo gosto e também por aquilo que 
ele compreende da música de con-
certo”, analisou Luiz Carlos Durier. 
“O destaque do concerto vai ser exa-
tamente as músicas realizadas para 
dançar. A primeira delas, o ‘Tangazo’, 
de Piazzola, é uma música dramáti-
ca, que reflete e enaltece a dança do 
tango argentino. No concerto tam-
bém haverá a execução da suíte de 
Felix Mottl, que ele realizou trazen-
do danças da óperas de Gluck. Mais 
uma vez, uma suíte para enaltecer a 
dança e o balé”, completou ele.

Solista da noite, o clarinetista Al-
phonsos Silveira também destacou a 
importância do evento. “É uma ex-
pectativa muito grande poder fazer 
um solo com a Orquestra Sinfônica 
da Paraíba, que é minha casa, sen-
do a primeira vez que estou fazen-
do, e principalmente, estar estrean-
do uma obra do argentino Maurício 
Charbonnier, um grande amigo, que 
compôs essa obra em minha home-
nagem, e ainda estar trabalhando 
com o maestro Durier, a quem eu te-
nho um grande apreço e admiração 
pelo grande profissional que é”, con-
fessou o músico.

‘Romance para Clarineta e Or-
questra – Spring Time’ será apre-
sentada quatro vezes, neste primei-
ro semestre. “Nós vamos fazer uma 
turnê com essa obra, sendo a estreia 
aqui no Brasil. Em seguida, vamos 
tocar na Argentina, junto com a Or-
questra del Chaco, depois em São 
Paulo, com a Orquestra Contempo-
rânea Brasileira e ainda em um fes-
tival, também em São Paulo”, reve-
lou Alphonsos Silveira.

Hoje, Sinfônica da 
Paraíba apresenta, 
pela primeira vez, 
obra de compositor 
argentino em 
concerto gratuito 
na capital

Estreia mundial na OSPB
Comandada pelo 
maestro-titular Luiz 
Carlos Durier, além da 
estreia mundial, OSPB 
(ao lado) terá uma 
apresentação dedicada 
à dança; tanto a 
popular, quanto a 
de concertos

Foto: Marcelo Máximo/Divulgação

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br
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Inédito ‘Romance para 
Clarinete e Orquestra 

– Spring Time’, obra do 
compositor Maurício 

Charbonnier (E), terá 
como solista o clarinetista 
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Colunista colaborador

Concluímos hoje o ensaio sobre a obra ‘Uma 
vida de herói’, poema sinfônico de Richard 
Strauss, compositor sobre quem o crítico 

de arte português, Rui Pereira, coordenador da 
Orquestra Sinfônica do Porto, se refere assim: “O 
poeta sinfônico por excelência, compositor que 
atingiu o expoente máximo de requinte no género e 
que deixou um dos espólios mais significativos da 
história deste tipo de narrativa musical”.

O quinto movimento se sucede ao quarto sem 
intervalo. Inicia-se por enunciar as conquistas 
de paz do heróis, que advêm dos desafios 
destes embates, estrondosamente encenados. 
Desfilam sequenciados e cravados como 
emblemas apregoados pelos tímpanos em um 
mural de vitórias.

Um interlúdio súbito, inquieto e agitado 
separa o clima bucólico que se instaura pelas 
harpas, seguidas de suaves e poéticos fraseados 
melódicos nos sopros e cordas a se entrelaçarem, 
fazendo emergir sentimentos de consciência 
serenamente tranquila pelo dever cumprido em 
suas obras de paz.

A exposição dos feitos heroicos se conclui com 
solos mais extensos, ainda com ares de elegia, e se 
conecta imediatamente à última parte.

Eis de volta o suspense, agora mais 
intimidador. É chegada a hora de, após o 
dever cumprido em uma vida agitada e plena 
de realizações, retirar-se de cena. A volta do 
interlúdio da seção anterior pressagia o que 
acontecerá e a angústia da fatalidade se 
estampa perante a iminente despedida.

Mas a resignação sobrepõe-se e a calma se 
instala nos solos crepusculares do corne inglês, que 
se revezam com cordas que anunciam a aurora 
grandiosamente sublimada. É o adeus de um 
herói resignado e convicto dos feitos exitosos da 
trajetória terrena. Silencia a orquestra e ouve-se um 
dos momentos de maior transcendência lírica na 
obra de Richard Strauss. O herói – que para muitos 
é autorretratado pelo compositor – despede-se do 
mundo emocionado pela visão retrospectiva de uma 
existência proveitosa e profícua.

Para concluir o poema, após suspense 
introdutório do mesmo interlúdio já exibido nesta 
e na seção anterior, ora mais trágico e intenso, 
estabelece-se o enternecedor diálogo final. Como 
se o herói conversasse consigo, com suas memórias, 
com sua amada, com sua vida, na fusão de seu 
eu com o passado, presente e o futuro que se 
descortina inexorável.

As falas se abrem com o violino suave e 
romântico, quiçá referindo-se ao amor que desfrutou 
com sua esposa, respondido pela trompa, no 
mesmo tom, reiterada docemente por fagotes, oboés 
e clarinetes em colóquio comovente que progride se 
alternando entre os três timbres.

Chega, então, o epílogo, possivelmente 
uma das mais encantadoras conversas 
musicais da era romântica. Trompa e violino 
se comunicam divinamente a confessar toda a 
poesia imaginada pelo autor para descrever o 
magnífico trabalho. Entre eles não estão somente 
o herói e a companheira, como dantes o fizeram, 
mas a existência completa de um personagem 
ricamente imaginado.

Por fim, a consagração divinizada no extasiante 
desfecho ao estilo de ‘Assim falou Zaratustra’, outro 
grande poema sinfônico deste compositor que fez 
o gênero atingir o ponto culminante, glorificando-o 
como modelo mais requintado de narrativa musical, 
e a si próprio igualmente como um herói. Um herói 
capaz de nos fazer navegar em sua música com 
“sentimento oceânico”, a “sensação de eternidade” 
tão bem definidos por Romain Rolland como 
“vínculo indissolúvel com o universo”.

Germano 
  Romero

Uma vida de 
herói (III)

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

José Mário da Silva 
APL – ALCG | colaborador

Artigo

Rádio

Programa ‘Espaço Cultural’ destaca 
o 2° Festival de Música da Paraíba

Lavoura e Olhares e outros contos 
assinalou, na distante quadra cro-
nológica dos anos 1980, a estreia 
literária de Aldo Lopes nas cenas 
e cenários da literatura paraiba-
na. Saudado pela percuciente afe-
rição de representativos nomes da 
crítica literária do Estado da Paraí-
ba, a exemplo de Hildeberto Barbo-
sa Filho e Ângela Bezerra de Cas-
tro, Aldo Lopes, no primeiro passo 
empreendido por sua travessia li-
terária, já se fez acompanhar por 
uma incomum consciência artesa-
nal acerca do ato-processo da cria-
ção literária, notadamente, o que 
se agencia em torno da elaboração 
da fascinante e difícil arte-ciência 
do conto literário, que, dentre ou-
tras formulações conceituais igual-
mente plausíveis, foi encarado por 
Massaud Moisés como a captação e 
transfiguração da realidade a partir 
da observação cuidadosa de uma só 
célula dramática, dentre as incontá-
veis que ela exibe seu irreprimível, 
fluir cotidiano.

Nesse particular, Aldo Lopes re-
vela-se exímio artista da palavra, 
na cartografia lírica de emblemáti-
cos retalhos da existência; da vida 
como ela é, como não deveria ser, 
ou como gostaríamos que ela fos-
se; sem as fraturas e traumas que a 
imanentizam em todas as geogra-
fias em que ela deixa refletir as suas 
luzes e sombras, esplendores e mi-
sérias, elevações e quedas, enfim, 
sublimidade e sordidez. Arquite-
to das construções mínimas, mas 
impressionantemente impregna-
das pelo sumo gorduroso da vida, 
como diria o genial Fernando Pes-
soa, Aldo Lopes, na esteira do pre-
conizado por Rubem Braga na pa-
radigmática crônica intitulada O 
pavão, com o mínimo de elementos, 
atinge o máximo de matizes; e, di-
zendo pouco, diz muito, alcançan-
do, com o mínimo da língua, o má-
ximo de sentidos e significações de 
uma linguagem densamente poé-
tica em todas as suas formulações.

Conquanto boa parte dos con-
tos de Aldo Lopes ancore no por-
to indisfarçável das vivências que 
ocorrem no território da vida cam-
pesina, rural em sua nitidamen-

te demarcável caracterização es-
pacial, em nenhum momento eles 
caem na vala comum da mera crô-
nica de costumes, ou muito menos 
no descritivismo regionalista que 
“amesquinha e deforma”, confor-
me justa ponderação da professo-
ra Ângela Bezerra de Castro. À luz 
do que doutrinou o mestre Macha-
do de Assis no atemporal ensaio Ins-
tinto de nacionalidade, a contística de 
Aldo Lopes, presente em Lavoura de 
Olhares e outros contos, não se confi-
na nos limites menores do exótico 
e do pitoresco, que são as marcas 
seminais de literaturas anêmicas, 
centradas no culto empobrecedor 
das superfícies e dos estereótipos. 
É outro itinerário, outra travessia, 
a que é tecida e destecida pelos fios 
subterrâneos das estórias que Aldo 
Lopes esculpe na face branca do pa-
pel, tudo nutrido pelos ingredientes 
da ficção, mas não menos abasteci-
do pela sumarenta seiva de que se 
alimenta a vida em seu misterioso 
escorrer diário.

Alternando técnicas e estraté-
gias distintas na composição dos 
sete contos que integram as lavou-
ras e os olhares da sua criação lite-
rária, Aldo Lopes faz da memória 
o motivo recorrente do seu proces-
so efabulatório, o ponto de parti-
da e de chegada das rememorações 
que promove do vivido, das escava-
ções que realiza de um passado que 
ainda não passou e jamais passa-
rá; passado que os seus narradores, 
nos quais Aldo Lopes se disfarça e 
se multiplica, trazem jungido à sua 
pele, nervos, mente e coração, à di-
mensão essencial das suas vidas. É 
no alforje dessa memória abrigado-
ra das mais significativas experiên-
cias humanas que Aldo Lopes flagra 
e refunde as paisagens que, para o 
bem e para o mal, conferiram régua 
e compasso às teias e tramas da sua 
existência. É aqui, no contraponto 
entre o olhar do menino e do ho-
mem adulto, que os olhares de Aldo 
Lopes se iluminam; e que a sua la-
voura exibe os seus melhores frutos, 
ainda que, muitas vezes, timbrados 
por inescondível sabor de melanco-
lia e perdimento, que o diga o be-
líssimo conto Lavoura de olhares, no 

qual de modo reticente e cercada de 
poesia por todos os lados, a lingua-
gem empreende um agudo passeio 
pela inflexível passagem do tempo, 
cuja plataforma final é a inevitável 
chegada da morte, que rouba de nós 
tudo o que temos e o que somos; até 
mesmo a mítica e mágica figura de 
nossas mães, relva de veludo onde 
buscamos conforto e consolo para 
as nossas almas num mundo que so-
fre, e que tem no mastigar irrepou-
sante das bocas dos bois e das va-
cas, a tradução mais irretocável da 
tristeza do mundo, de acordo com 
o elegíaco dizer do competente con-
tista paraibano.

Concisão da concisão, persegui-
ção implacável ao essencial, a con-
tística de Aldo Lopes mais insinua 
que descreve; mais sugere que rela-
ta; mais alude que documenta; tudo, 
conforme já pontuado, sustentado 
pela força de um discurso tão elíp-
tico quanto poético em sua peculiar 
arquitetura. De lá para cá, os olha-
res literários de Aldo Lopes, bem 
como a safra da sua lavoura, só tem 
alcançado alturas ainda mais eleva-
das, o que o tem credenciado como 
um dos mais qualificados nomes da 
literatura paraibana, com ressonân-
cia para além de nossa local geogra-
fia, pois a literatura, quando atinge 
os superiores patamares da litera-
riedade, transcende as demarcações 
espaciais mais estreitas, e se atem-
poraliza. Aldo Lopes atingiu esses 
patamares.

‘Lavoura de olhares e outros contos’
Foto: Casa da Música/Divulgação

Rui Pereira, coordenador da Orquestra Sinfônica do Porto

O Espaço Cultural de hoje, 
na Rádio Tabajara (105,5 FM), 
vai destacar as disputas do 2° 
Festival de Música da Paraí-
ba, realizado em 2019. Tam-
bém vai ter mais um tribu-
to a Marinês (com um show 
dela com a Orquestra Sinfô-
nica da Paraíba). No próximo 
sábado (dia 14), serão 15 anos 
da morte da ‘Rainha do Xa-
xado’, a grande homenageada 
na edição deste ano. O progra-
ma vai das 22h à meia-noite, 
com apresentação do jorna-
lista Jãmarrí Nogueira.

Na 2ª edição do evento, o 
homenageado foi o paraiba-
no Jackson do Pandeiro (pelo 
centenário de nascimento). 
Na eliminatória de Alagoa 
Grande, o show especial da 
noite teve a banda Soh Jack-
son. Já o show especial em 
Monteiro foi do cantor e com-
positor Totonho. A finalíssi-
ma foi no Teatro de Arena, na 
capital paraibana, com show 
de Silvério Pessoa.

O passeio pelas edições do 
Festival de Música da Paraí-
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Neste ano, a 
primeira etapa 
do 5° Festival de 
Música da PB será 
nos dias 27 e 28, 
no Cine-Teatro 
São José, em 
Campina Grande

Com ‘Carta para Maria’, Chico Limeira venceu o festival em 2019

ba começou semana passada, 
quando ficaram em destaque 
os finalistas de 2018. Também 
teve tributo a Marinês (com 
duetos da artista com grandes 
nomes da MPB).

Chico Limeira foi o vence-
dor do 2° Festival de Música 
da Paraíba. Com a composi-
ção ‘Carta para Maria’, Chico 
Limeira conquistou também 
o prêmio como Melhor Intér-
prete. Em 2018, o artista tam-
bém havia vencido nas mes-
mas categorias.

A canção ‘Pandeiro’, com-
posta por Yuri Gonzaga, Zé 
Neto e Carlos Henrique e in-
terpretada por Yuri e Zé Neto, 
ocupou o segundo lugar na 

competição. Já o terceiro lu-
gar foi ocupado por ‘Brados 
do Guerreiro’, uma composi-
ção de Alberto Batista, inter-
pretada por Beto Rodrigues.

Neste ano, a primeira fase 
do 5° Festival de Música da 
Paraíba será nos dias 27 e 28, 
no Cine-Teatro São José, em 
Campina Grande, e contará 
com a apresentação de 30 can-
ções classificadas.

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

Foto: Thercles Silva/Divulgação



Na esteira das lembranças para marcar a 
passagem dos 65 anos do meu nascimento, 
comemorados há dois anos, retornei aos 

caminhos de Tapuio e arredores que me trouxeram 
até aqui. Eu, que fui revelado no barro amassado 
pelos pés e moldado pelas mãos agasalhadoras, 
ainda procuro decifrar porque me deram tanto e 
pouco receberam de mim.

Compus o livrinho sobre lembranças 
possíveis de esquecimento, em registros 
dolorosos, mas indispensáveis às futuras 
recordações dos netos. Consolado pelas 
imagens guardadas como relíquias para 
futuros escritos, a melhor maneira de perpetuá-
las, esperava o momento para arrancá-las 
do baú, colocar no alforge e caminhar pelas 
veredas empurrado pelo vento e pelos sonhos 
que o livro proporciona.

Registrar e guardar os depoimentos como 
suporte à minha caminhada literária é a melhor 
maneira de agradecer aos que escreveram 
sobre meu livro.

O tempo dará apropriada resposta à 
gratidão de todos.

Agradeço àqueles que se dispuseram a 
escrever sobre Tapuio – do amanhecer ao 
entardecer, uma obra que aliviou minhas 
aflições.

A poetisa e historiadora Ana Maria César 
assim se expressou: “José Nunes, seu livro 
Tapuio é um canto de amor a sua terra, à 
gente que é também sua gente. Tem trechos 
antológicos, de uma poética imensa. (...) 
Registrar paisagens, memórias, sentimentos é 
criar história. Você escreve com um sentimento 
belo e triste, poético e quase trágico. 
Maravilha”.

A professora Vitória Lima, descobridora de 
talentos, escreveu comovente texto: “O livro de 
José Nunes, que também publica semanalmente 
no Jornal A União, é uma daquelas obras 
que nos incentivam a desembainhar, tirar 
da algibeira, os bons sentimentos, isentos 
de raiva, inveja ou ressentimento. Aqueles 
sentimentos que nos fazem pessoas melhores 
e nos engrandecem como seres humanos. Que 
venham muitos livros como esse! Bem escritos 
e cheios de boas emoções e sentimentos. O 
mundo está precisando disso.”

O poeta e crítico literário Hildeberto 
Barbosa Filho comentou: “Aprecio os autores 
que têm chão, que têm raízes, que têm uma 
geografia, não somente desenhada no manto 
da paisagem de lá fora, lajedos, campanários, 
lagoas, céus e ventos cadenciando a vida, 
mas também a de dentro, tecida pelos fios 
imperceptíveis da intimidade, da memória e da 
imaginação”.

A cronista Maria das Graças Santiago, 
com sensibilidade poética, revelou: “O livro 
de José Nunes é um canto de louvor a Deus, à 
família e aos amigos. Escrito numa linguagem 
simples, direta e sem firulas, desnuda um 
coração piedoso e puro, cheio de poesia e que 
não esconde os problemas que enfrentou, e 
que conseguiu vencer com a ajuda de uma fé 
inabalável, muito trabalho, grande modéstia e 
pureza de sentimentos difíceis de encontrar nos 
dias de hoje”.

O poeta, ator, romancista e pintor Waldemar 
José Solha, com sabedoria, escreveu: “Para 
quem o lê nos jornais ‘há séculos’, como 
eu, vê que Tapuio é, de repente, um longa-
metragem de seus curtas, um latifúndio de seus 
minifúndios que foram as paisagens de sua 
infância, sobre as quais conclui-se que hoje são 
fotos na parede, ‘mas como doem’”.

Outros depoimentos revelaram o pensar 
de cada leitor, que aqui não constam devido 
ao espaço, mas noutra oportunidade serão 
revelados.

Crônica 
  Em destaque

Meu Tapuio 
e arredores

José Nunes - Jornalista
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Colunista colaborador

O circo é o protagonista da nova 
programação da ‘Caravana Intera-
tos’, que chega a mais uma cidade 
paraibana nesta semana: o municí-
pio de Monte Horebe, com a oficina 
‘Circulando – introdução ao bambo-
lê’, ministrada pela artista circense 
Mariana Mareseanas, e o espetáculo 
TrupeÇando – A Trupe de um Homem 
Sol, com a Cia. TrupeÇando.

A oficina será realizada hoje e ama-
nhã, sempre das 8h às 12h, na sede do  
Serviço de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculo (antiga Peti). As ins-
crições são feitas presencialmente, na 
Secretaria Municipal de Cultura e Tu-
rismo de Monte Horebe, das 8h às 12h 
e das 14h às 17h.

As aulas têm o objetivo de despertar 
e estimular a consciência corporal e a 
familiarização com o bambolê para que 
cada pessoa perceba o trajeto para o 

desenvolvimento de um estilo pessoal 
e as inúmeras possibilidades. A idade 
mínima para participar é 15 anos. Não 
é necessário ter experiência para par-
ticipar da oficina, todos podem apren-
der. E quem já conhece, poderá apren-
der movimentos novos.

Já a apresentação do espetáculo 
será no próximo sábado (dia 14), a par-
tir das 19h, na Praça Central do Muni-
cípio. A programação é completamen-
te gratuita, realizada pelo Governo do 
Estado da Paraíba, através da Funda-
ção Espaço Cultural da Paraíba (Fu-
nesc) e conta com apoio da prefeitura 
de Monte Horebe.

A ‘Caravana Interatos’ já passou 
pelas cidades de Pedras de Fogo, Duas 
Estradas, Solânea e São Mamede. Até 
2 de julho, o projeto também leva es-
petáculos e oficinas aos municípios de 
Poço Danças, Serra Grande, Esperança, 
Monteiro, Ouro Velho, São João do Rio 
do Peixe e Baía da Traição.

Em Monte Horebe, aulas gratuitas terão como protagonista o bambolê

‘Interatos’ promove oficina 
de consciência corporal

CirCo

Da Redação
Foto: Funesc/Divulgação

Artista circense Mariana Mareseanas

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

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

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

EM cartaz
ESTREIA

CRoCodIloS - A MoRTE TE ESpERA 
(Black Water: Abyss. EUA. Dir: Andrew Traucki. 
Terror. 14 anos). Um casal em busca de aven-
turas convencem seus amigos a explorar um 
sistema de cavernas desconhecido no extremo 
norte da Austrália. Mas quando o lugar é inun-
dado, eles ficam desorientados e a tensão au-
menta quando aparecem predadores famin-
tos. CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 19h 
(exceto seg.) - 21h30 (exceto sex., sáb e seg.). 

o HoMEM do NoRTE (The Northman. 
EUA. Dir: Robert Eggers. Drama histórico. 18 
anos). No ápice da Landnámsöld, no ano de 
914, o príncipe Amleth (Alexander Skarsgård) 
está prestes atingir maioridade e ocupar o es-
paço de seu pai, o rei Horvendill (Ethan Ha-
wke), que acaba sendo brutalmente assas-
sinado. Amelth acaba descobrindo que seu 
tio é o culpado, mas sem sequestrar a mãe 
de Amleth primeiro. O menino então jura que 
um dia voltaria para vingar seu pai e matar 
seu tio. CENTERPLEX MAG 4 (leg.): 18h - 21h; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 16h40 - 
19h30 - 22h20; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 
17h40 - 20h15; CINE SERCLA PARTAGE 4 
(dub.): 17h40 - 20h15.

A MédIUM (The Medium. Coreia do Sul, 
Tailândia. Dir: Banjong Pisanthanakun. Terror. 
16 anos). Uma equipe viaja para a parte nor-
deste da Tailândia para documentar a vida co-
tidiana de um médium local, que é possuído 
pelo espírito de uma divindade local que os al-
deões adoram. Mas o que pode estar possuin-
do o xamã pode não ser a deusa que eles di-
zem ser. CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 
21h30 (sáb. e dom.).

o pESo do TAlENTo (The Unbearable 
Weight Of Massive Talent. EUA. Dir: Tom Gor-
mican. Comédia. 16 anos). Sofrendo por não 
conseguir mais papéis como antes, não ter 
mais a fama como antes, estando insatisfeito 
com a vida e prestes a pedir falência, Nicolas 
Cage chega no fundo do poço e se mete em 
uma aventura que ultrapassa os seus papéis 
feitos. Após correr atrás de Quentin Taranti-
no implorando um papel em seu novo filme e 
não obtendo sucesso com o diretor, Cage aca-
ba aceitando US$ 1 milhão, como sua última 
fonte de renda. O dinheiro vem de Javi (Pedro 
Pascal), um superfã e fanático pelo ator, mas 
extremamente perigoso. As coisas tomam um 
rumo inesperado quando Cage é recrutado 
por um agente da CIA (Tiffany Haddish) e for-
çado a viver de acordo com sua própria len-
da, canalizando seus personagens mais icôni-
cos e amados na tela para salvar a si mesmo 
e seus entes queridos. CINÉPOLIS MANAÍRA 
8: 19h50 (dub.) - 22h10 (leg.).

CoNTINUAÇÃo

ANIMAIS FANTáSTICoS: oS SEgREdoS 
dE dUMblEdoRE (Fantastic Beasts: The Se-
crets Of Dumbledore. Reino Unido, EUA. Dir: 
David Yates. Fantasia. 12 anos). O professor 
Alvo Dumbledore (Jude Law) sabe que o po-
deroso mago das trevas Gellert Grindelwald 
(Mads Mikkelsen) está se movimentando para 
assumir o controle do mundo mágico. Incapaz 
de detê-lo sozinho, ele pede ao magizoologista 
Newt Scamander (Eddie Redmayne) para lide-
rar uma equipe de bruxos e um corajoso padei-
ro trouxa em uma missão perigosa. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 8 (dub.): 16h45.

dETETIvES do pRédIo AzUl 3 (Brasil. Dir: 
Mauro Lima. Comédia. Livre). Pippo (Pedro Hen-
riques Motta), Bento (Anderson Lima) e Sol (Letí-
cia Braga) se vêem em apuros quando Severino 
(Ronaldo Reis) encontra um objeto em meio aos 
escombros de um avião. O que parecia uma ino-
fensiva relíquia era, na verdade, uma das faces 
do Medalhão de Uzur, responsável por controlar 
toda a magia existente no mundo. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 1: 13h15 (sáb. e dom.).

doUToR ESTRANHo No MUlTIvERSo 
dA loUCURA (Doctor Strange in the Multiver-
se of Madness. EUA. Dir: Sam Raimi. Aventura. 
14 anos). Doutor Estranho (Benedict Cumber-
batch) vai para uma jornada rumo ao desco-
nhecido. Além de receber ajuda de novos alia-
dos místicos e outros já conhecidos do público 
(como a Wanda/Feiticeira Escarlate, interpre-
tada pela Elizabeth Olsen), o mago da Mar-
vel atravessa as realidades alternativas incom-
preensíveis e perigosas dos diversos universos 
para enfrentar um novo e misterioso adversário. 
CENTERPLEX MAG 2: 15h (leg.) - 17h45 (dub.) - 
20h30 (leg.); CENTERPLEX MAG 3: 16h (dub.) 
- 18h45 (leg.) - 21h30 (leg.); CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 1 (leg.): 16h - 18h45 - 21h30; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 2 (leg.): 13h45 - 16h30 - 19h15 - 22h; 

CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 13h30 - 16h15 
- 19h - 21h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 
14h15 - 17h - 19h45 - 22h30; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 6 (3D, dub.): 13h (sáb. e dom.) - 15h45 - 18h30 
- 21h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (3D, leg.): 15h 
- 17h45 - 20h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - Ma-
choXE (3D, leg.): 14h30 - 17h15 - 20h; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 10 - VIP (3D, leg.): 15h30 - 18h15 - 21h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (3D, dub.): 13h45 - 
16h30 - 19h15 - 22h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
3 (dub.): 15h30 (exceto seg. e ter.) - 18h15 (exce-
to seg. e ter.) - 21h (exceto seg. e ter.); CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 4 (dub.): 15h - 17h45 - 20h30; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (3D, dub.): 14h30 
- 17h15 - 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 
17h30 - 20h;  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 PAR-
TAGE 2 (dub., em 3D): 15h30 - 18h - 20h30; CINE 
SERCLA PARTAGE 3: 17h30 (dub.) - 20h (leg.).

MEU AMIgÃozÃo - o FIlME (Brasil. Dir: 
Andrés Lieban. Animação. Livre). Yuri, Lili e 
Matt se preparam pra um dia especial e mui-
to 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 11 - VIP: 14h45; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 2: 14h15 (exceto seg.).

SoNIC 2 (EUA. Dir: Jeff Fowler. Comédia. Li-
vre). Após conseguir se estabelecer em Green 
Hills, Sonic está pronto para mais liberdade e 
quer provar que tem o necessário para ser um 
herói de verdade. CENTERPLEX MAG 2 (dub.): 
15h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 14h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 16h15 (exce-
to seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 15h20; 
CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 15h20.

Foto: Divulgação

‘O Homem do Norte’ estreia hoje nas salas de cinema de João Pessoa e Campina Grande

Imagem: Divulgação

Capa do livro ‘Tapuio 
– do amanhecer ao 
entardecer’, obra de 
memórias do jornalista 
e escritor José Nunes
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Exposição ‘Vertigens’, da artista visual Li Vasc, entra em cartaz hoje na Galeria Archidy Picado, em João Pessoa

Mostra retrata pesadelos femininos
Artes VisuAis

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

“Conte-me um pesadelo”. Era a 
mensagem que lia-se diante do mer-
cado público em Belém (PA) no ano 
de 2018. Mesmo sem entender muito 
se quem ouvia aquelas histórias era 
uma decifradora de sonhos, astrólo-
ga ou curandeira, as pessoas conti-
nuaram por 15 dias a visitar aquele 
ponto de encontro para descrever as 
formas dos medos e angústias que 
sentiam de maneira recorrente en-
quanto dormiam. Os relatos vira-
ram registros em caderno de campo, 
dos quais 30 contados por mulheres 
possuíam uma característica pecu-
liar em comum: narravam o fim do 
amor antecedido por uma experiên-
cia física de queda.

Esse é o disparador da exposi-
ção Vertigens - ou pesadelos sobre o fim 
do amor, da artista visual paraiba-
na Li Vasc, a primeira que ela rea-
liza de forma individual em João 
Pessoa. A abertura acontece hoje às 
17h, na Galeria Archidy Picado, no 
Espaço Cultural José Lins do Rego, 
e tem período de visitação definido 
até o dia 23 de junho. Outro inedi-

tismo do dia é o deslocamento que 
a artista realiza em sua carreira, 
partindo da linguagem fotográfi-
ca para a performance artística. O 
projeto expositivo apresenta ain-
da instalações como o autorretra-
to em pedra de 10 pés suspensos 
por ganchos, e um ambiente de es-
crita, onde os visitantes podem dei-
xar registradas suas próprias expe-
riências de abandono. 

Nas imagens dispostas na ex-
posição é possível perceber uma 
predominância dos tons azulados. 
Essa é a consequência do método 
de cianotipia, que dispensa o uso 
de equipamentos e foi desenvolvido 
pela botânica inglesa Anna Atkins 
(1799-1871), considerada a primei-
ra fotógrafa do mundo. A técnica é 
produzida a partir da emulsão pro-
porcional de dois produtos quími-
cos, na qual a imagem é exposta ao 
sol e revelada depois de ser lavada 
com água. Como resultado, os obje-
tos que têm seus contornos captura-
dos permanecem brancos, e as de-
mais áreas ficam azuis. Nas obras 
de Li Vasc, a percepção muitas ve-
zes é que se está submerso naquele 
ambiente orgânico frio e solitário. 

“O azul representa essa água onde 
essas mulheres caem, e, metafori-
camente, ele cria uma floresta azul, 
por onde elas estão vagando”, expli-
ca a artista.

A proposta da exposição é auto-
ficcional, misturando histórias das 
mulheres ouvidas durante a resi-
dência artística na capital paraen-
se com passagens biográficas de Li 
Vasc. Ela percebeu que, por trás da 
experiência de perder o chão sob os 
seus pés e quando o impacto final 
se aproxima (sem jamais se concre-
tizar), essas mulheres fazem des-
cobertas sobre as violências que já 
passaram. “Como artista, eu não 
posso curar ninguém, mas fiz isso 
como uma tentativa de curar essas 
mulheres e de me curar também. 
A arte nos direciona a pensar para 
além do que a gente está vivendo”, 
afirma Li, que acredita que é inter-
rogando o banal que se dá conta de 
quem verdadeiramente somos. É 
com um conjunto de coisas aleató-
rias e absurdas que Vertigens inves-
tiga o sentido das coisas.

Como todo esse processo sur-
giu a partir das narrativas e, por 
isso mesmo, das palavras, elas es-

tão lá representadas na galeria e 
são como a repetição dos discur-
sos obtidos e que permanecem sus-
surrando para os visitantes as suas 
impressões pessoais sobre os pesa-
delos que as atormentam. “A foto-
grafia tem um limite, que é estéti-
co mesmo. Por isso, acabei fazendo 
esses poemas, microcontos e nano-
contos para ter, de certa forma, um 
pouco do eco do que elas me disse-
ram”, justifica Li Vasc. Mas mesmo 
a recriação imagética dos pesade-
los não está subordinada exatamen-
te pela clássica estética surrealista, 
apesar de ser uma confessa inspi-
ração. “Tem elementos que a gente 
sempre usa, como a sobreposição 
de imagens e até os instrumentos 
de impressão que remetem ao sur-
realismo. Mas quando eu trabalha-
va com 35mm, isso era mais latente. 
No momento que eu fui para a cia-
notipia, eu fui pensando nesse oní-
rico a partir do abstrato da planta. 
De como essa planta dá conta de re-
presentar um corpo”, compara.

E essa é uma das chaves para se 
perceber e decodificar as obras dis-
postas em Vertigens. Para além do 
histórico de criação da cianotipia, 

a botânica não está apenas caracte-
rizada por suas propriedades fun-
cionais, que contou com uma inves-
tigação pessoal da artista sobre o 
passado de sua avó, que oferecia re-
ceitas naturais para curar infecções 
no útero das mulheres que a procu-
ravam. Mas existe uma relação di-
reta entre as raízes e o corpo no tra-
balho de Li Vasc.

A artista se debruçou ainda nos 
estudos da neurociência, emara-
nhando os aspectos desta parte da 
planta com as terminações nervo-
sas do cérebro. “Quando eu pas-
sei a estudar a neuroplasticidade, 
percebi que está muito presente a 
questão do encontro e o choque en-
tre elas lembra muito o mar e o que-
brar das ondas”, associa Li Vasc. Foi 
a partir daí que ela passou a traba-
lhar também com o sal grosso, ele-
mento que cria impressões de su-
blimação e descreve o percurso da 
queda. Como efeito, se tem a sensa-
ção de se estar em um azul profun-
do, mergulhado em um oceano sem 
chão. “A raiz representa o próprio 
corpo da mulher que cai e também 
o meu corpo, quando eu caí e saí de 
uma relação de abuso”.

Amanhã, FCJA apresenta projeto ‘Cinema Comentado’
AudioVisuAl

O projeto ‘Cinema Comenta-
do’ volta a acontecer na Funda-
ção Casa de José Américo (FCJA), 
em João Pessoa. Amanhã, a partir 
das 19h, será exibido o longa-me-
tragem A Felicidade das Pequenas 
Coisas (2019, classificação indica-
tiva: 10 anos), do cineasta butanês 
Pawo Choyning Dorji, e indicado 
ao Oscar 2022 de Melhor Filme In-
ternacional, pelo Butão (perden-
do para a produção japonesa Dri-
ve My Car).

A entrada é gratuita, mas se-
gundo o coordenador da iniciati-
va, o crítico de cinema Andrés von 
Dessauer, é necessário se registrar 
antes, através de mensagem via 
WhatsApp: (11) 98308-2000. Após 
a sessão, ele vai debater e refletir 
sobre o filme com o público.

“A película resgata o que tem 
de mais puro e essencial em toda 
a história da Sétima Arte: os mais 
nobres valores humanos, a que 
as trapalhadas dos super-heróis 

da Marvel e DC nem conseguem 
chegar perto”, explica Andrés von 
Dessauer. “Essas virtudes nascem 
pela convivência de um professor 
de ensino primário com seus alu-
nos, todos crianças no mais remo-
to lugar no Butão, uma aldeia de 
56 habitantes, chamada Lunana, 
só acessível por uma longa cami-
nhada, durante uma determina-
da época do ano. O roteiro inclui 
a convivência com os animais da 
região, os iaques, que são essen-
ciais para a sobrevivência das 
pessoas do minúsculo povoado. 
Raramente, a expressão ‘animal 
doméstico’ foi mostrada de for-
ma tão precisa”, analisa.

“A palavra ‘convívio’ não só se 
restringe às crianças com o pro-
fessor e com um iaque, que divide, 
com ele, um barraco, mas o diretor 
consegue inserir, na obra, uma be-
líssima história de amor, que nun-
ca chega a ser consumida, e que 
entra de forma precisa, por meio 
de uma música, até as entranhas. 
Esse amor que, nas recordações, 

acompanha o personagem no seu 
trajeto como cantor na Austrália, 
fazendo a palavra ‘saudade’ ficar 
no epicentro das emoções poste-
riores”, acrescentou Andrés von 
Dessauer. “Com uma fotografia 

absolutamente deslumbrante so-
bre parte dessa região no Hima-
laia, a obra butanesa é algo para 
a alma, para o espírito e para os 
olhos pastarem: um dos poucos 
filmes de que o espectador sai de 

forma feliz, ao saber que, em algu-
ma parte do mundo, a frase do fi-
lósofo e matemático Leibniz (‘Vi-
vemos no melhor dos mundos 
possíveis’) ainda consegue ter seu 
valor”, finaliza o crítico.

Da Redação

Será exibido ‘A Felicidade das Pequenas Coisas’, indicado ao Oscar 2022 de Melhor Filme Internacional, pelo Butão

Foto: Divulgação

Feita com o método de cianotipia, obras (à dir. e esq.) são autoficcionais, misturando histórias das mulheres ouvidas durante a residência artística com passagens biográficas de Li Vasc (no centro)

Fotos: Li Vasc/Divulgação
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O Pleno do Tribunal de 
Justiça da Paraíba aprovou, 
por unanimidade, na sexta 
sessão ordinária adminis-
trativa, ontem, o antepro-
jeto de Lei Complementar, 
elevando à 3ª Entrância do 
Poder Judiciário estadual as 
Comarcas de Sousa e Gua-
rabira. Durante a sessão, o 
presidente do TJPB, desem-
bargador Saulo Henriques 
de Sá e Benevides fez a lei-
tura do documento, justifi-
cando a propositura.

O desembargador Saulo 
Benevides destacou a deci-
são da elevação das Comar-
cas de Sousa e Guarabira, 
objetivando, cada vez mais, 
o aperfeiçoamento da pres-
tação jurisdicional para o in-
terior do estado da Paraíba, 
bem como, para repovoar, 
sobretudo, comarcas e uni-
dades jurisdicionais que so-
frem com a falta de magis-
trados.

“Nós mandamos fazer 
um estudo profundo sobre 
o assunto e verificamos que 
essas duas comarcas preen-
chem os requisitos para a 
elevação, notadamente, no 
tocante à população, vo-
lume de processo, dentre 
outros. O impacto orça-
mentário é mínimo. A as-
sociação dos magistrados e 
os juízes apoiaram o proje-
to e ficaram satisfeitos com a 
elevação das comarcas”, co-
mentou o gestor do Poder 
Judiciário estadual.

O anteprojeto segue para 
aprovação na Assembleia 
Legislativa do Estado e, em 
seguida, para sanção gover-
namental. Para a elevação 
de uma comarca são con-
siderados pelo Tribunal de 
Justiça alguns requisitos e 
as Comarcas de Guarabira e 
Sousa preencheram as con-
dições necessárias, a exem-
plo de possuírem população 
acima de 100 mil habitan-
tes, sendo no mínimo 30 mil 
eleitores. 

O município de Sou-
sa tem 139.983 habitantes, 
com um colégio eleitoral de 

100.102 eleitores; e Guara-
bira tem 116.874 habitantes, 
sendo 90.238 eleitores. Os 
dois municípios possuem o 
número de feitos superior a 
10 mil processos distribuí-
dos nos últimos 12 meses.

Recentemente, também 
por aprovação unânime do 
Tribunal Pleno, a Comar-
ca de Patos foi elevada à 3ª 
Entrância. A solenidade, 
que ocorreu de forma pre-
sencial, no último dia 22, 
contou com a participação 
da presidente em exercício 
do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, desembargadora 

Maria das Graças Morais 
Guedes, e o então governa-
dor em exercício do Esta-
do, desembargador Saulo 
Henriques de Sá e Benevi-
des, diretoria do fórum da 
comarca, magistrados que 
atuam na região e autorida-
des do Executivo e Legisla-
tivo municipal.

A elevação da Comarca 
de Patos à 3ª Entrância via-
biliza uma melhor presta-
ção de serviço do Judiciário 
para a região sertaneja, que 
sofre com a falta de magis-
trados e terá, a partir de ago-
ra, mais agilidade nos pro-
cessos, além de promover 
uma maior fixação de juí-
zes na região.

Pleno do TJPB aprovou, por unanimidade, a medida, que agora irá à apreciação da Assembleia Legislativa

sousa e guarabira

O Pleno do Tribunal de 
Justiça da Paraíba escolheu 
ontem, por unanimidade, 
o juiz Marcos William de 
Oliveira, titular da 1ª Vara 
do Tribunal do Júri da Ca-
pital, como novo desem-
bargador do TJPB. Ele pas-
sa a ocupar a vaga deixada 
pelo desembargador Ar-
nóbio Alves Teodósio, que 
se aposentou no mês pas-
sado. A data de posse ain-
da será definida. 

Após proclamar o re-
sultado da votação, o presi-
dente do TJPB, o desembar-
gador Saulo Henriques de 
Sá e Benevides, destacou 

que o mais novo membro 
do tribunal é um magistra-
do competente, honrado e 
independente, que são ca-
racterísticas dos bons ma-
gistrados. “Eu tenho certe-
za que ele vem para somar, 
porque tem muita expe-
riência. É um estudioso do 
direito e sem dúvida ne-
nhuma dará uma excelen-
te colaboração a esta Corte 
de Justiça”, afirmou.

Além disso, o Pleno in-
dicou o juiz de direito para 
a vaga de membro efetivo 
da Corte Eleitoral do Esta-
do. Com 78,57% dos votos 
dos desembargadores, José 
Ferreira Ramos Júnior foi 
indicado para continuar 
na vaga no próximo biênio. 

Conforme a pauta do 
Pleno, 11 magistrados do 1º 
Grau se inscreveram para 
a indicação, mas apenas 
três foram votados. Além 
do indicado, que recebeu 
11 votos, o juiz Antônio 
Gonçalves Ribeiro Júnior 
foi votado uma vez, e o 
juiz Inácio Jário Queiroz 
de Albuquerque, foi vota-
do duas. 

Integram o TRE-PB, na 
categoria de juiz de direi-
to, como membro titular, 
o magistrado Fábio Lean-
dro de Alencar Cunha e, 
como membros suplentes, 
os juízes Horácio Ferreira 
de Melo Júnior e Francilu-
cy Rejane de Sousa Mota 
Brandão.

“Como presidente que-
ro registrar meu agradeci-
mento pelo cumprimen-
to por este tribunal por 
sua missão de indicar os 
membros que irão atuar 
no TRE. Eu agradeço a ra-
pidez e a presteza que a es-
colha exige”, comentou o 
presidente do TRE-PB, de-
sembargador Leandro dos 
Santos, durante a sessão. 

Já o presidente do TJPB, 
desembargador Saulo Be-
nevides, parabenizou o 
juiz José Ferreira Ramos 
Júnior pela sua recondu-
ção. “Meus votos de que 
ele continue o excelente 
trabalho que vem realizan-
do naquela Corte de Jus-
tiça”.

O novo desembargador 
do TJ, Marcos William, de 
Oliveira nasceu na cidade 
de Campina Grande, em 
1948. Concluiu o curso de 
bacharelado em Direito, no 
ano de 1973, na Universi-
dade Católica de Pernam-
buco (Unicap). Em 1976, fez 
o curso de suficiência em 
Ciências Sociais, na Uni-
versidade Federal da Paraí-
ba (UFPB), obtendo autori-
zação para o Magistério de 
1º e 2º Graus. 

Submeteu-se a concurso 
público para o cargo de juiz 
de Direito, no ano de 1984, 
tendo sido aprovado em pri-
meiro lugar, no ano de 1985. 

Marcos William de Oli-
veira exerceu jurisdição elei-
toral e foi nomeado membro 
efetivo do Tribunal Regio-
nal Eleitoral, na condição 
de juiz de Direito, por indi-
cação do Tribunal de Justi-
ça, para o biênio 2000/2001, 
ocasião em que foi eleito pe-
los membros do TRE para o 

cargo de corregedor regio-
nal eleitoral, exercido até o 
ano de 2001.

Nomeado presidente da 
comissão do 50º concurso 
para a Magistratura de Car-
reira do TJPB, neste mesmo 
período, integrou, sucessi-
vamente, a presidência das 
Turmas Recursais dos Jui-
zados Especiais da Capital. 

Ele também foi profes-
sor da Escola Superior da 
Magistratura (Esma), Esco-
la Superior da Magistratu-

ra do Trabalho (Esmat) e Es-
cola Superior do Ministério 
Público (Esmip). 

Sempre pelo critério de 
antiguidade, foi convoca-
do várias vezes, durante o 
período em que exerce ju-
risdição na comarca da ca-
pital, para substituir os de-
sembargadores nas sessões 
do Tribunal Pleno, seus ór-
gãos fracionários, e suas 
sessões especializadas, du-
rante suas ausências, férias 
e impedimentos.

Marcos William é eleito desembargador

Biografia do novo integrante do Pleno

A Câmara Municipal de 
João Pessoa irá realizar na 
manhã de hoje uma audiên-
cia pública para discutir e 
debater o Plano de Mobili-
dade Urbana da capital pa-
raibana.Também estarão 
em pauta na Casa Napo-
leão Laureano as ações de 
conscientização no trânsi-
to da cidade.

“O projeto de lei da pre-
feitura Municipal de João 
Pessoa, que trata do Pla-
no de Mobilidade Urbana, 
aborda pontos específicos 

e indispensáveis no tocan-
te a inserir a cidade na po-
lítica nacional de mobilida-
de urbana. 

Com isso, será permiti-
do investimentos federais, 
regionais e internacionais”, 
explicou o presidente da 
Frente Parlamentar de Mo-
bilidade Urbana e propo-
sitor da audiência pública, 
vereador Damásio Franca 
(PP).

Damásio confirmou que 
outros temas serão debati-
dos durante a audiência pú-

blica. Entre elas, ações que 
a Superintendência Execu-
tiva de Mobilidade Urba-
na está planejando para a 
Campanha do Maio Ama-
relo. 

“O Maio Amarelo é um 
movimento mundial que 
tem como objetivo cons-
cientizar as pessoas por um 
trânsito mais seguro e sem 
vítimas, tendo em 2022 o 
tema ‘Juntos Salvamos Vi-
das!’. Durante todo o mês, 
a Semob-JP manterá um 
calendário especial de ati-

vidades!”, ressaltou o ve-
reador. 

O parlamentar acrescen-
tou que a Câmara Muni-
cipal de João Pessoa vem 
acompanhando todo este 
processo de Plano de Mo-
bilidade, para alcançar to-
dos os públicos incentivan-
do práticas prudentes no 
trânsito, como respeito aos 
ciclistas, aos carroceiros, às 
sinalizações e às faixas de 
pedestres.

O Plano de Mobilida-
de Urbana de João Pessoa 

apresentado, em outubro 
de 2020 pela Prefeitura da 
capital e que será debatido 
hoje na Câmara, propõe in-
vestimentos e ações na área 
pelos próximos 17 anos. Ele 
foi elaborado ouvindo a po-
pulação em audiências pú-
blicas, além de uma  pes-
quisa com mais de 50 mil 
pessoas da Região Metro-
politana. 

Para os ciclistas, o pla-
no apresenta soluções para 
ampliar e conectar a ma-
lha cicloviária. A proposta 

é que a cidade tenha uma 
malha para ciclistas de 
mais de 221 quilômetros 
de extensão.

O plano também propõe 
a implantação de oito novos 
trechos de faixa exclusiva 
e seis grandes corredores 
de ônibus, incluindo a BR-
230, que passaria a funcio-
nar como uma via urbana. 
Para escoar a demanda ex-
terna da rodovia, o plano 
prevê a construção de um 
anel rodoviário utilizando 
o trecho da PB-011.

Câmara debaterá, hoje, novo plano de mobilidade da capital
audiência pública

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Marcos William de Oliveira é natural de Campina Grande e tem longa carreira no Judiciário; a data da posse ainda não foi marcada

Foto: TJPB/Divulgação

Sousa - O município tem 139.983 
habitantes, com um colégio eleitoral de 
100.102 eleitores;

Guarabira - O município tem 116.874 
habitantes, sendo 90.238 eleitores.

Comarcas

“A Associação 
dos 
Magistrados 
e os juízes 
apoiaram 
o projeto 
e ficaram 
satisfeitos com 
a elevação das 
comarcas

Saulo Benevides

Comarcas são elevadas à 3ª entrância
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O deputado estadual 
Anísio Maia (PSB) protoco-
lou ontem, na Assembleia 
Legislativa da Paraíba, uma 
representação por quebra de 
decoro parlamentar contra 
o também deputado Cabo 
Gilberto (PL). No documen-
to enviado à Casa Epitácio 
Pessoa, o socialista alega que 
seu colega infringiu alguns 
pontos do Código de Ética e 
da Constituição Estadual e 
pede que a Mesa Diretora e o 
Conselho de Ética da ALPB 
acolham a solicitação. 

“Nesta segunda-feira, 9 
de maio de 2022, o deputado 
Cabo Gilberto fez declara-
ções gravíssimas, pelas suas 
redes sociais, defendendo 
explicitamente uma ruptu-
ra entre os poderes da Repú-
blica, mais especificamente 
uma intervenção, ou golpe 
no Supremo Tribunal Fede-
ral”, relata, em um trecho, o 
pedido entregue na Assem-
bleia Legislativa da Paraíba.

O documento vai além 
e reproduz o que escreveu 
o deputado Cabo Gilberto 
em uma rede social: “O STF 
rompeu a democracia! O su-
per poder da República está 
provocando o caos de for-
ma proposital no Brasil. A 
história se repete, precisa-
mos dar um contragolpe, 
assim como aconteceu em 
1964, não temos outra esco-
lha! Não existem mais de-
mocracia e Constituição, só 
existe o STF.”

O deputado Anísio Maia 
explicou que cabe à Mesa Di-
retora da Assembleia Legis-
lativa da Paraíba fazer, ou 
não, o pedido de cassação 
ao encaminhar a represen-
tação ao Conselho de Ética 
da Casa. 

“Temos que tomar cui-
dado com este tipo de de-
claração. Vários estados do 
nosso país estão tendo epi-
sódios como este, dito aqui 
pelo Cabo Gilberto, fazendo 
apologia ao Golpe de 1964 e 
insinuando um novo regime 
militar no Brasil. Temos que 
reagir a declarações como 
esta. A Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba, através da 
Mesa Diretora e seu Conse-
lho de Ética, tem que ficar 
atento a estes fatos”, expli-
cou o parlamentar, relatan-
do a sua preocupação com 
o episódio.

Para o deputado estadual 

Cabo Gilberto (PL), o seu co-
lega de parlamento, Anísio 
Maia, está fazendo apenas 
política, no melhor estilo de 
petista, ou ex-petista, com 
essa representação na As-
sembleia Legislativa da Pa-
raíba. Ele explicou que sua 
postagem, em uma rede so-
cial, foi distorcida.

“Recebo esta representa-
ção com muita naturalida-
de. Normal. Não defendi e 
não defendo a volta do regi-
me militar. Apenas me po-
sicionei contra a ditadura da 
toga, implementada pelo se-
nhor Alexandre de Morais. 
Minha postagem foi distor-
cida por alguns. Eu defen-
di a nossa Constituição Fe-
deral e seu artigo 142, para 
ser mais específico. Rasga-
ram e estão desrespeitando a 
nossa Carta Magna, por isso 
falo neste importante artigo 
de nossa Constituição”, re-
bateu o deputado Cabo Gil-
berto.    

O presidente do Conse-
lho de Ética da Assembleia 
Legislativa da Paraíba, de-
putado Manoel Ludgério 
(PL), disse que só irá se pro-
nunciar, ou agir, caso a co-
missão seja acionada pela 
Mesa Diretora da Casa. De-
pois disso é que pode ser 
dada, ou não, prossegui-
mento ao caso, levando-o 
para análise dos membros 
do conselho a representa-
ção por quebra de decoro, 
feita contra o Cabo Gilberto.   

A Lei 71/2019, que proí-
be o uso de canudos plásti-
cos em bares, restaurantes e 
similares na Paraíba, foi pu-
blicada ontem no Diário Ofi-
cial do Estado. Ela entra em 
vigor em 120 dias a contar de 
sua publicação, no próximo 
dia 8 de setembro. Os estabe-
lecimentos que não cumpri-
rem a decisão a partir desta 
data, poderão pagar multa 
entre R$ 600 e R$ 1,8 mil. 

O texto sugere a utiliza-
ção de outras alternativas 
que substituam os canu-
dos plásticos, como canudos 
de papel, bambu ou outros 
materiais biodegradáveis. 
O objetivo é a preservação 
do meio ambiente, tendo em 
vista que esse material leva 
cerca de 400 anos para se de-
compor na natureza. 

O projeto de lei, de au-
toria do deputado estadual 
Wilson Filho (Republicanos), 
chegou a ser aprovado por 
unanimidade na Assembleia 
Legislativa da Paraíba, em 

abril. A sessão contou com a 
presença de representantes 
de instituições como UFPB, 
Greenpeace, Marinha do 
Brasil, Procon, entre outras. 

De acordo com Wilson 
Filho, o objetivo é realizar 
uma transformação cultu-
ral na Paraíba, para a cons-
cientização do cuidado com 
o meio ambiente. “Isso já está 
na cabeça das pessoas, desde 
o restaurante mais renoma-
do, até o vendedor de coco, 
ele já tem condições de subs-
tituir”, disse. 

Além disso, outros pro-
jetos semelhantes poderão 
ser levados à frente na As-
sembleia, como a proibição 
de outros itens de plástico. 
“Começamos pelo canudo 
de plástico, porque é o item 
mais encontrado na polui-
ção da natureza e é algo que 
a gente consegue parar de 
usar com facilidade”. 

Segundo o deputado, o 
projeto foi apresentado em 
2019, no entanto a ALPB de-
cidiu adiar a discussão. “A 
Paraíba seria pioneira, mas 
a Assembleia decidiu pro-

longar o debate. Em 2022 ela 
se tornou o 12º Estado a rea-
lizar a proibição”, comentou 
o parlamentar. 

Outros 11 estados do país 
já aderiram a leis similares, 
a exemplo do Rio Grande do 
Norte, Espírito Santo, Distri-
to Federal, Maranhão, São 
Paulo, Mato Grosso do Sul, 
Amapá, Pernambuco, Sergi-
pe, Amazonas e Ceará.

Fiscalização
A fiscalização será reali-

zada pela Superintendência 
de Administração do Meio 
Ambiente (Sudema), que 
deve aplicar a multa de 10 até 
30 Unidades Fiscais de Refe-
rência do Estado da Paraí-
ba (UFR-PB), cada UFR está 
custando R$ 61,14 no mês de 
maio, em caso de descum-
primento. 

Segundo o coordenador 
de fiscalização da Sudema, 
capitão Aragão, o órgão já 
vem realizando um trabalho 
de educação ambiental nos 
estabelecimentos, que será 
intensificado no próximos 
120 dias. “Vamos fazer uma 

ação nos estabelecimentos 
para que eles se adequem. 
Infelizmente após esse pra-
zo, quem não se adequar vai 
ser autuado”, disse. 

De acordo com ele, ain-
da será montado um pla-
nejamento estratégico para 
realizar as fiscalizações. No 
entanto, ele ressaltou que o 
apoio dos bares e restauran-
tes é fundamental para que 
a lei cumpra o seu objetivo. 
“Nós pedimos que eles se 
adequem e se conscientizem, 
para ajudar o meio ambien-
te”, comentou. 

Lixo plástico
Um estudo feito pelo Fun-

do Mundial para a Natureza 
(WWF) mostrou que o Brasil 
é o 4º maior produtor de lixo 
plástico do mundo e recicla 
apenas 1%. De acordo com os 
dados, o país produz 11 mi-
lhões de toneladas de lixo 
plástico por ano. Um canu-
do pode levar até 400 anos 
para se decompor na natu-
reza, prejudicando rios, iga-
rapés e até mesmo animais 
marinhos.

A participação popu-
lar nos rumos da socieda-
de não está mais restrita 
aos adultos da cidade de 
Patos, no Sertão da Paraí-
ba. Com o Orçamentinho 
Participativo, a Prefeitu-
ra da cidade realiza um 
processo de inclusão das 
crianças com idades entre 
quatro e seis anos na deci-
são de ações públicas para 
o seu próprio bem-estar. 
A ação é pioneira no Esta-
do e está dentro das ações 
do Programa de Atenção 
à Primeira Infância – PAI.

O programa foi lança-
do na segunda-feira, na 
Creche Municipal Antô-
nia Gomes de Melo e Sil-
va - Dona Nini – no Con-
junto Geraldo Medeiros, e 
reuniu alunos das creches 
Dona Nini e Anaizinha, 

Deputado Anísio Maia (PSB) protocolou representação contra o colega por quebra de decoro parlamentar

Pedida a cassação de Cabo Gilberto 
apologia ao golpe

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br

Publicada lei que proíbe canudo plástico

Prefeitura ouve sugestões de crianças

preservação do meio ambiente

orçamentinho participativo em patos

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Foto: Divulgação/ALPB

Projeto do deputado Wilson Filho sugere outras alternativas ao canudo de plástico, como canudos de papel ou de bambu

Escola Municipal Anaí-
za Luiz Calixto e a da es-
cola particular Dom Die-
go, Zona Oeste da cidade. 
Na quarta-feira, a plená-
ria escutou os alunos da 
Zona Sul. Até amanhã, o 
prefeito Nabor Wanderley 
e os seus auxiliares espe-
ram escutar os desejos de 
mais de 50 alunos das cre-
ches e escolas municipais, 

particulares e da zona ru-
ral de Patos.

O prefeito Nabor Wan-
derley, destacou a impor-
tância de escutar os de-
sejos e as reivindicações 
das crianças. Para Nabor, 
o contato com elas (crian-
ças) com o governo vai 
trazer a certeza de um fu-
turo cada vez melhor.

“Um a  e x p e r iê n c i a 

nova, onde estamos es-
cutando as crianças, o que 
elas pensam, o que elas 
querem para o futuro, o 
que elas acham que de-
vemos melhorar na cida-
de. E esta é a certeza para 
eles de que sua escola e 
sua comunidade vão me-
lhorar. É preciso cuidar 
das nossas crianças para 
que no futuro possamos 
evitar todos os problemas 
ocasionados pela falta de 
uma educação adequada”, 
destacou o gestor.

O secretário executi-
vo de Articulação Social, 
Sávio Salvador, destacou 
a importância de um es-
paço de diálogo com as 
crianças. “A participação 
é a essência do projeto. 
Esta é uma iniciativa pio-
neira no Estado e traz o 
que de melhor pode ser 
construído em políticas 
públicas,” frisou Sávio.

Programa inclui as crianças na discussão sobre o orçamento

Foto: Codecom/Patos

O Ministério Público da 
Paraíba recomendou ao pre-
feito de São Bento que elabore, 
no prazo de 60 dias úteis, den-
tro de suas atribuições, minu-
ta de projeto de lei para a cria-
ção do cargo de profissional de 
apoio escolar, responsável pe-
los cuidados com alunos com 
deficiência. Os cargos criados 
por lei devem ser incluídos 
no concurso público previsto 
para 2022. A recomendação 
foi expedida pelo promotor de 
Justiça de São Bento, Rafael de 
Carvalho Silva Bandeira.

De acordo com o pro-
motor Rafael Bandeira, a 
Promotoria de Justiça de 

São Bento recebeu diver-
sas reclamações de mães de 
alunos com deficiência ou 
autistas sobre a falta de cui-
dadores na rede municipal. 

Segundo informações 
prestadas em audiência mi-
nisterial pelo secretário de 
Educação de São Bento, há 
186 alunos na rede municipal 
com algum tipo de deficiên-
cia, física ou mental, além de 
alunos com a condição do es-
pectro autista. Ainda confor-
me o secretário, atualmente, a 
rede municipal de ensino pos-
sui 40 cuidadores, todos a títu-
lo de contrato temporário por 
excepcional interesse público.

Município terá que criar 
cargo de cuidador escolar

apoio a alUnos deFicientes

“Temos que 
reagir a 
declarações 
como esta. A 
Assembleia 
Legislativa 
da Paraíba, 
através da 
Mesa Diretora 
e seu Conselho 
de Ética, têm 
que ficar 
atentos a 
estes fatos

Anísio Maia

Lusângela Azevêdo 
lusangela013@gmail.com
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Em seu primeiro pro-
nunciamento como minis-
tro de Minas e Energia, 
Adolfo Sachsida afirmou 
nesta quarta-feira, 11, que 
solicitou estudos ao Go-
verno Federal para priva-
tização da Petrobras e da 
Pré-Sal Petróleo (PPSA), 
responsável pelos contratos 
da União do pré-sal. Alia-
do do ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, o eco-
nomista também defendeu 
o prosseguimento da venda 
da Eletrobras, que depende 
de aval do Tribunal de Con-
tas da União (TCU).

“Meu primeiro ato como 
ministro de Minas e Ener-
gia é solicitar ao ministro 
(da Economia) Paulo Gue-
des, presidente do Conse-
lho do PPI (Programa de 
Parcerias de Investimen-
tos), que leve ao conselho a 
inclusão da PPSA no PND 
(Programa Nacional de De-
sestatização) para avaliar as 
alternativas para sua deses-
tatização”, disse em decla-
ração à imprensa. “Ainda 
como parte do meu primei-
ro ato, solicito também o 
início dos estudos tenden-

tes à proposição das alte-
rações legislativas neces-
sárias à desestatização da 
Petrobras”, completou.

A indicação de Sach-
sida para o Ministério de 
Minas e Energia foi publi-
cada no Diário Oficial da 
União dessa quarta-feira, 
11, junto com a exoneração 
do agora ex-ministro Bento 
Albuquerque. A mudança 
acontece em meio à insatis-
fação do presidente Jair Bol-
sonaro com reajustes nos 
preços dos combustíveis 
anunciados pela Petrobras. 
Em seu discurso, Sachsida 
agradeceu o chefe do Exe-
cutivo pela indicação e tam-
bém citou Guedes e Albu-
querque.

Eletrobras
Sachsida defendeu ain-

da o processo de privatiza-
ção da Eletrobras. Segundo 
ele, é fundamental avan-
çar com a capitalização da 
estatal, que atua na gera-
ção e transmissão de ener-
gia, para atrair mais capi-
tal ao Brasil e mostrar que o 
país é o “porto seguro” dos 
investimentos. O governo 
aguarda a conclusão do jul-
gamento sobre a privatiza-
ção no TCU.

EDITAL DE CITAÇÃO Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA Endereço: 
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CORREIA Endereço: , JOÃO PESSOA - PB - CEP: 58000-000 Comarca de 2ª Vara Mista de 
Santa Rita – PB. Edital de Citação. Prazo: 30 dias. Processo nº 0001845-65.2014.8.15.0331. 
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Nomeado ontem, economista Adolfo Sachsida solicitou estudos envolvendo a Petrobras e a estatal do pré-sal

Novo ministro fala em privatizações
minas e energia

Marlla Sabino 
Agência Estado

O ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquerque, 
foi exonerado da pasta ontem, 
segundo consta em decreto 
publicado no Diário Oficial 
da União (DOU). Com a saí-
da, Adolfo Sachsida foi no-
meado pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PL) para o cargo 
de ministro, deixando a che-
fia da Assessoria Especial do 
Ministério da Economia.

A exoneração do almiran-
te Bento Albuquerque ocorre 
um dia após o ajuste do pre-
ço do diesel, anunciado pela 
Petrobras na segunda-feira, 

9, passar a valer nas refina-
rias. Em live nas redes sociais 
na última quinta-feira, dia 5, 
Bolsonaro criticou a política 
de preços da Petrobras e pe-
diu que os mesmos ficassem 
congelados.

Na ocasião, o presidente 
chegou a citar nominalmen-
te Bento Albuquerque, além 
de José Mauro Coelho, pre-
sidente da Petrobras, ao afir-
mar que os servidores “não 
podem” aumentar o preço dos 
combustíveis. Bolsonaro tam-
bém criticou o lucro registra-
do pela estatal no primeiro tri-
mestre deste ano, enfatizando 
que o povo é violado em favor 
do acionista da companhia.

Bento deixa cargo após
novo reajuste do diesel
Victoria Netto 
Agência Estado

O presidente Jair Bolso-
naro (PL) exonerou, a pedi-
do, o secretário executivo do 
Ministério da Saúde, Rodri-
go Otávio da Cruz, ontem. 
Assume o posto Daniel Mei-
relles Fernandes Pereira, que 
ocupava o cargo de assessor 
especial na pasta, atuando 
próximo ao ministro Mar-
celo Queiroga. A troca no co-
mando foi publicada no Diá-
rio Oficial da União (DOU) 
dessa quarta-feira (11).

O novo secretário é gra-
duado em direito e é espe-
cialista em regulação de saú-
de suplementar. A posição é 
considerada a “número 2” 
da pasta e tem papel estra-
tégico nas tomadas de deci-
são na Saúde

Daniel Pereira também 
foi diretor-adjunto da Agên-
cia Nacional de Saúde Su-

plementar (ANS) e chegou a 
ser indicado por Bolsonaro e 
aprovado no Senado para as-
sumir uma direção na Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) em abril 
deste ano. Na ocasião, a As-
sociação de Servidores da 
Anvisa (Univisa) emitiu nota 
contra o nome dele.

“A forma da indicação - 
junto a dezenas de nomes 
para mandatos estáveis que 
perdurarão durante vários 
anos do próximo Governo - 
aliada ao momento pré-elei-
toral, pode indicar negocia-
ções políticas que colocam a 
Anvisa como moeda de tro-
ca para interesses partidá-
rios”, escreveu a associação.

Pereira esteve envolvido 
no caso da contratação de 
Isabela Oassé de Moraes An-
cora Braga Netto, para car-
go de gerente da ANS. Filha 
do ex-ministro da Casa Ci-
vil, Walter Braga Netto, ela 

foi indicada à vaga comissio-
nada por Pereira, quando ele 
ocupava função na agência. 
Ele é irmão, porém, de Thia-
go Meirelles Fernandes Pe-
reira, que atuava como um 
dos principais auxiliares de 
Braga Netto.

Rodrigo Cruz assumiu 
o cargo por indicação do ex-
ministro da Infraestrutura 
Tarcísio de Freitas em mar-
ço de 2021. Ele foi respon-
sável por operações como o 
transporte de máscaras da 
China e o transporte de me-
dicamentos.

Cruz é servidor públi-
co da carreira de Analista 
de Infraestrutura e é mes-
tre e doutor em Engenha-
ria de Transportes pela Uni-
versidade de Brasília (UnB). 
Como mostrou o Estadão, 
ele havia assumido a pasta 
em um movimento do go-
verno de trocar militares que 
ocupavam cargos em secre-

tarias estratégicas na gestão 
da pandemia.

Antes de Cruz, o coronel 
Antônio Élcio Franco Filho 
ocupou o cargo. Ele foi um 
dos indiciados pela CPI da 
Covid após prestar esclare-
cimentos aos senadores so-
bre suas ações nas compras 
e abastecimento de insumos 
para os estados durante a 
crise sanitária.

Presidente demite o número dois da Saúde
exoneração a pedido

Sandra Manfrini 
Agência Estado

duas vagas

STJ define lista quádrupla 
para escolha de ministros

O Pleno do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) formou, 
ontem a lista quádrupla a ser 
enviada para o presidente Jair 
Bolsonaro, que indicará dois 
novos ministros para a Cor-
te. Eles vão substituir os mi-
nistros Napoleão Nunes Maia 
Filho e Nefi Cordeiro.

Em votação, os ministros 
do STJ decidiram enviar ao 
Palácio do Planalto o nome 
dos juízes: Messod Azulay 
Neto, do TRF-2; Ney Bello, do 
TRF-1; Paulo Sérgio Domin-
gues, do TRF-3; e Fernando 
Quadros da Silva, do TRF-4.

Bolsonaro é obrigado a in-

dicar ao STJ nomes que este-
jam dentro da lista formada 
pelo Tribunal. Após o pre-
sidente escolher dois nomes 
entre os indicados pelo STJ, 
os candidatos deverão pas-
sar por sabatina na Comis-
são de Constituição e Justiça 
do Senado.

O Superior Tribunal de 
Justiça é composto por 33 mi-
nistros - hoje contando ape-
nas com 31. Um terço das 
cadeiras é ocupado por de-
sembargadores federais e ou-
tro por desembargadores es-
taduais. A parcela restante 
é composta por advogados 
e integrantes do Ministério 
Público, que são escolhidos 
de forma alternada e em par-
tes iguais.

Guilherme Pimenta e 

Pepita Ortega 
Agência Estado

O ministro da Educa-
ção, Victor Godoy, disse on-
tem  que não participou das 
agendas da pasta com os 
pastores evangélicos Gil-
mar Santos e Arilton Mou-
ra, nas quais os religiosos 
são acusados de terem co-
brado propina de prefei-
tos em troca de viabilizar 
demandas dos municípios 
junto à pasta.

Em audiência pública 
nas comissões de Educação 
e de Fiscalização e Controle 
da Câmara dos Deputados, 
Godoy destacou que as úni-
cas vezes em que participou 
de eventos com as presen-
ças dos pastores foi a con-
vite do ex-ministro da Edu-
cação Milton Ribeiro, para 
compor a mesa de abertura.

“Todos os três eventos 
em que participei nessa 
qualidade foram realizados 

no auditório do Ministério 
da Educação. Não partici-
pei de nenhum dos outros 
seis eventos realizados com 
a presença desses pastores. 
Não participava das agen-
das com os referidos pasto-
res. E os assuntos, porven-
tura, tratados por eles e o 
ex-ministro da Educação, 
não eram de meu conheci-
mento”, acrescentou.

Em sua exposição ini-
cial aos deputados, Victor 
Godoy também defendeu 
seu antecessor, que deixou 
a pasta em março, após as 
denúncias terem sido pu-
blicadas pela imprensa. 
“Quero aqui testemunhar 
que o ex-ministro da Edu-
cação [Milton Ribeiro], du-
rante 1 ano e 8 meses que 
trabalhou comigo, nunca 
solicitou ou impôs que eu 
realizasse qualquer ato em 
desacordo com a legisla-
ção pátria. Sempre manti-
ve com o ex-ministro uma 

Godoy nega ter se reunido com pastores
audiência na câmara

relação de cordialidade e res-
peito”, disse.

Sobre como a pasta tra-
tou as denúncias, o minis-
tro, que é servidor de carrei-
ra da Controladoria-Geral da 
União (CGU) e auditou di-
versos órgãos da pasta por 4 
anos, antes de ir para o MEC, 
disse que assim que tomou 
conhecimento das denún-
cias sugeriu a Milton Ribei-
ro ações para que fossem in-
vestigadas pela CGU.

“Eu, pessoalmente, redu-
zi a termo os relatos a mim 
declarados e encaminhei, 
com autorização do então 

ministro, à CGU para inves-
tigação. Ainda que não hou-
vesse elementos materiais de 
prova, decidi que o caminho 
da prudência era o melhor a 
ser trilhado”, disse.

Confirmado como minis-
tro da pasta no final de mar-
ço, Victor Godoy esclareceu 
ainda que tão logo saiu da se-
cretaria-executiva para atuar 
como ministro da Educação 
interino, determinou o le-
vantamento de informações 
a respeito das denúncias e 
encaminhou resultados à 
CGU para auxiliar os traba-
lhos investigativos.

Karine Melo 
 Agência Brasil

Indicação
Rodrigo Cruz assumiu 
o cargo por indicação 

do ex-ministro da 
Infraestrutura, em 

março de 2021

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Aliado de Paulo Guedes, Sachsida também defendeu o prosseguimento da venda da Eletrobras, que depende de aval do TCU
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Uma parceria da Empresa Paraibana
de Comunicação com a Secretaria de

Estado da Educação e da Ciência
e Tecnologia

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

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

Áreas de Conhecimento:
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Matemática e suas Tecnologias
Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Ciências Humanas e suas Tecnologias
Abordagens interdisciplinares

APONTE SUA 
CÂMERA 

AQUI E OUÇA:

A produção econômi-
ca global deverá ser cer-
ca de US$ 1,5 trilhão me-
nor no fim de 2022 como 
resultado da invasão da 
Ucrânia pela Rússia, se-
gundo projeção do insti-
tuto de pesquisa britâni-
co NIESR, que representa 
uma perda de 1% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) 
mundial.

Em seu primeiro rela-
tório sobre a perspectiva 
econômica global desde 
o início da guerra, no fim 
de fevereiro, o NIESR diz 
que a atividade mundial 
será prejudicada pela 
alta dos preços de ener-
gia e de alimentos pro-
vocada pelo conflito, as-
sim como pela queda na 
confiança dos consumi-
dores e empresas.

O instituto  prevê ago-
ra que a economia global 
crescerá 3,3% este ano. 
Em janeiro, sua expecta-
tiva era de alta de 4,2% do 
PIB mundial. Para 2023, o 
instituto cortou sua pro-
jeção de 3,5% para 3,2%.

Fora da Rússia, Ucrâ-
nia e alguns países vizi-
nhos, a zona do euro de-
verá ser mais penalizada 
pelos efeitos da guerra.

Embora tenha reite-
rado sua projeção para a 
alta do PIB dos EUA este 
ano em 3,5%, o institu-
to de pesquisa britânico-
cortou a previsão para o 
crescimento do bloco, de 
3,8% para 3%.

Economia global
O Fundo Monetário 

Internacional (FMI) 
revisou para baixo 
a s  e x p e c t a t i v a s 
de crescimento da 
economia global para 
2022 e 2023.

O FMI espera duas 
altas idênticas do PIB 
global de 3,6% para 
este ano e para o 
próximo, o que significa 
redução de 0,8 e 0,2 
pontos percentuais, 
respectivamente.

Instituto de pesquisa britânico prevê que deve haver uma perda produtiva global de cerca de  US$ 1,5 trilhão

Guerra ameaça a produção mundial
conflito na ucrânia

Agência Estado

 
Cerca de 4,8 milhões de 

empregos foram perdidos 
na Ucrânia desde o início da 
invasão russa ao país em fe-
vereiro, quando o conflito 
fechou empresas, estrangu-
lou as exportações e levou 
milhões de pessoas a fugir, 
informou ontem a Organi-
zação Internacional do Tra-
balho (OIT).

As perdas de empregos, 
que representam cerca de 
30% da força de trabalho da 
Ucrânia antes da invasão, po-
dem subir para 7 milhões se 
as hostilidades continuarem, 
diz a OIT em estudo, acres-
centando que 3,4 milhões de 
vagas poderiam retornar ra-
pidamente no caso de um 
cessar-fogo.

A guerra também pode-
ria aumentar o desemprego 
nos países vizinhos, que re-
cebem milhões de refugia-
dos, e atingir as economias 
da Ásia Central, já que os 
trabalhadores imigrantes na 
Rússia perdem seus empre-
gos e voltam para casa.

As forças russas esma-
garam as cidades ucrania-
nas, em guerra que já ma-
tou milhares, forçando mais 
de 5 milhões de pessoas - 
principalmente mulheres, 
crianças e idosos - a fugir, e 
poderia fazer com que a eco-
nomia da Ucrânia se con-
traísse em pelo menos um 
terço em 2022.

“As perturbações econô-
micas, combinadas com o 
deslocamento interno pesa-
do e os fluxos de refugiados, 

estão causando perdas em 
larga escala em termos de 
emprego e renda”, afirma o 
levantamento.

“A agressão russa na 
Ucrânia resultou em crise 
humanitária devastadora, 
desencadeando o mais rá-
pido movimento popula-
cional forçado desde a Se-
gunda Guerra Mundial”, 
acrescentou.

Países vizinhos, como Po-
lônia e Romênia, absorveram 
a maior parte dos refugia-
dos, e estima-se que 1,2 mi-
lhão deles trabalhavam an-
tes da invasão.

Segundo o estudo, um 
conflito prolongado coloca-
rá pressão sustentada nos 
mercados de trabalho e siste-
mas de bem-estar nesses paí-
ses, provavelmente aumen-
tando o desemprego.

Perda de cinco milhões de empregos

O secretário-geral da Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU), António Guterres, disse 
ontem que está profundamente 
preocupado com o risco de ge-
neralização da fome, uma vez 
que a guerra na Ucrânia amea-
ça a segurança alimentar em 
diferentes partes do mundo.

Falando ao lado do chance-
ler e do ministro das Relações 
Exteriores da Áustria em Vie-
na, Guterres também disse que 
as conversações estão em anda-

mento para a retirada de mais 
civis das zonas de conflito na 
Ucrânia, e expressou confiança 
de que mais saídas irão aconte-
cer no futuro.

Entretanto, ele minimizou 
a perspectiva de que conver-
sações de paz sobre a Ucrânia 
aconteçam em breve.

A guerra na Ucrânia fez su-
bir os preços globais de grãos, 
óleos de cozinha, combustí-
veis e fertilizantes, e agências 
da ONU alertaram que as altas 
de preços agravarão a crise ali-
mentar na África.

A invasão russa da Ucrâ-

nia, iniciada em fevereiro, per-
turbou a navegação no Mar Ne-
gro, uma rota importante para 
grãos e outras commodities, es-
trangulando as exportações da 
Ucrânia e da Rússia.

“Devo dizer que estou pro-
fundamente preocupado, ou 
seja, com os riscos de que a 
fome se generalize em diferen-
tes partes do mundo devido à 
dramática situação de seguran-
ça alimentar que estamos en-
frentando por causa da guer-
ra na Ucrânia”, disse Guterres.

Em um evento anterior, Gu-
terres disse que chegará o mo-

mento em que irão haver nego-
ciações de paz sobre a Ucrânia, 
mas ele não acredita que esse 
momento será no futuro pró-
ximo.

“Esta guerra não vai du-
rar para sempre. Haverá um 
momento em que as negocia-
ções de paz acontecerão”, dis-
se Guterres numa conferência 
de imprensa com o presidente 
austríaco, Alexander Van der 
Bellen.

“Não vejo isso no futu-
ro imediato. Mas posso dizer 
uma coisa: nunca desistire-
mos”, acrescentou.

ONU está preocupada com generalização da fome

n 

A guerra 
na Ucrânia 
fez subir 
os preços 
globais de 
grãos, óleos 
de cozinha, 
combustíveis 
e fertilizantes

Foto: UN Photo/Cia Pak

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, alerta sobre a insegurança alimentar global

Agência Breasil/Reuters 

Os controladores da Gol 
e da colombiana Avianca 
anunciaram ontem a forma-
ção de uma holding, sob a 
qual os dois grupos de avia-
ção vão compartilhar a mes-
ma plataforma de negócios.

O novo grupo, que tem 
expectativa de que o negócio 
seja concluído no segundo 
semestre deste ano, se cha-
ma Abra. Reúne operações 
de uma das maiores compa-
nhias aéreas do Brasil, Gol, 
e de um dos maiores gru-
pos sul-americanos de avia-
ção, Avianca, com operações 
na Colômbia, no Equador e 
em El Salvador e rotas para a 

América do Norte, Europa e 
América Central.

A nova empresa terá ca-
pital fechado e sediada no 
País de Gales, no Reino Uni-
do. O acordo foi assinado en-
tre os principais acionistas 
da Avianca Holding, incluin-
do Kingsland International, 
Elliott International e South 
Lake One, e o veículo da fa-
mília Constantino que con-
trola a Gol. As companhias 
afirmaram que outros inves-
tidores financeiros vão aplicar 
até US$ 350 milhões na Abra.

A Gol e Avianca mante-
rão operações independen-
tes, enquanto “se beneficiam 
de maior eficiência e inves-
timentos feitos pelo mesmo 
grupo controlador. As ações 

da Gol subiam 3,6% às 10h48, 
enquanto o Ibovespa mostra-
va valorização de 1,5%.

Constantino de Oliveira 
Junior, atual presidente do 
conselho de administração 
da Gol e fundador da compa-
nhia aérea, será o presidente 
executivo da Abra. Roberto 
Kriete, cofundador da Avian-
ca Holdings, comandará o 
conselho de administração.

Com as operações da 
Gol e Avianca sob um mes-
mo guarda-chuva, o  Grupo 
Abra também deterá parti-
cipação econômica não con-
troladora na aérea Viva, na 
Colômbia e no Peru, e um 
investimento em dívida con-
versível, em fatia minoritária, 
na chilena Sky Airline.

Gol e Avianca formam Grupo Abra
plataforma de negócios

Agência Brasil/Reuters

Preços
Instituto diz que a 
atividade mundial 
será prejudicada 

pela alta dos 
preços de energia 

e de alimentos

Agência Brasil/Reuters
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A gestão criativa e mercadológica dos eventos 
traz, efetivamente, bons resultados em termos 
de planejamento e estratégias inovadoras de 

marketing no setor de eventos e promoções.
Trago como exemplo a Expo Turismo Paraíba, 

a feira de turismo 100% paraibana formatada 
para promover as 12 regiões turísticas do Mapa da 
Regionalização do Turismo – MTUR, em grandes 
espaços, onde foi possível integrar os negócios do 
turismo e da produção associada ao turismo dos 
municípios, por região.

Fugindo da padronização do turismo, cada 
vez mais acentuada aos olhos dos clientes, a feira 
rompeu barreiras e deixou fluir os ícones culturais 
e territoriais, que contribuem para as experiências 
autênticas, inusitadas, criativas e singulares, 
que projetam o destino Paraíba com muito mais 
diferencial competitivo no mercado, ocupando uma 
condição tão diferenciada que a torna difícil de 
copiar.

Definir o conceito da feira por região faz com que 
os municípios trabalhem em uníssono, ou seja, que 
vibrem em harmonia com os outros que executem 
suas ações de forma coordenada e integrada com o 
seu ambiente regional.

A Feira Expo Turismo Paraíba foi uma ação 
colaborativa, planejada junto aos expositores e os 
parceiros – Governo do Estado, Fecomercio, C&VB 
de João Pessoa e Prefeituras, através de reuniões 
on-line, a cada 15 dias. O ato de fazer juntos gera 
pertencimento, aprendizado, inovação e otimização 
de resultados.

Lidar com os clientes, entender, criar, comunicar, 
proporcionar satisfação em forma de benefício, fez 
parte do processo de planejamento estratégico da 
feira para maximizar vantagem competitiva. Essa foi 
a primeira feira do Brasil concebida no formato que 
dá visibilidade à regionalização do turismo e que 
integrou 90 municípios das 12 regiões turísticas da 
Paraíba.

Fez parte da programação do evento, a exposição 
de experiências do turismo, rotas, roteiros e a 
comercialização da produção associada ao turismo, 
a realização de duas rodadas de negócios, a 
degustação de alimentos e bebidas dos municípios, 
28 apresentações culturais, visitas técnicas para 
conhecer algumas experiências do turismo, a saber: 
Rota dos Ateliês de João Pessoa, visita as cidades de 
Areia e Baía da Traição e ao Shopping Rural Doces 
Tambaba no Litoral Sul paraibano. A feira também 
contemplou a gestão do conhecimento, através de 17 
palestras sobre as regiões turísticas e cinco palestras 
para o mercado corporativo do Summit MICE 2022, 
que foram transmitidas no on-line, pelo YouTube 
Sebrae\PB e pelo site www.expoturismo.com.br.

A Expo Turismo Paraíba cumpriu o seu papel 
de proporcionar um cenário adequado para o 
aquecimento de relações comerciais e sociais, 
podendo ser considerada a principal ferramenta de 
marketing de experiências e de mídia presencial da 
Paraíba.

O clima descontraído e criativo da feira 
proporcionou momentos de celebração, entre 
os expositores e os clientes interessados em 
experiências e sensações, que certamente ficarão 
nas suas memórias por muito tempo. E assim, o 
evento trouxe o fortalecimento do turismo paraibano 
pela sua estratégia inovadora, rompendo a antiga 
passividade dos clientes e tornando-os parte ativa, 
para a consolidação dos destinos turísticos.

Ao lançar a feira em um formato inusitado, o 
evento atinge um novo posicionamento no mercado 
e passa a ser caso de sucesso para o Brasil, inclusive 
com a avaliação positiva de representantes do 
Ministério do Turismo, que visitaram a Expo Turismo 
Paraíba, além de Gestores de Turismo dos Sebrae 
do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Piauí, Bahia e 
Sergipe, que participaram do evento.

A feira foi visitada por 20 mil visitantes no 
presencial e digital, que se relacionaram com mais 
de quinhentos expositores das diversas modalidades 
do turismo.

Investir na marca dos destinos turísticos 
paraibanos será uma das ações do Sebrae/PB e 
parceiros para aprimoramentos tecnológicos e o 
desenvolvimento de uma estratégia de marketing e 
comunicação, com experiências diferenciadas.

No cenário econômico atual é preciso estar 
preparado para corresponder às expectativas da 
sociedade, cujos consumidores se tornaram mais 
seletivos, mais pesquisadores, querem a atenção 
das empresas e maior grau de personalização. 

A Paraíba lidera a alta do 
Índice Nacional da Constru-
ção Civil (Sinapi) no país, índi-
ce medido pelo Instituto de Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Com um crescimento de 
4,57%, em abril, em relação ao 
mês de março, o custo estadual 
do metro quadrado chegou a 
R$ 1.529,15. O valor é o segundo 
maior entre os estados nordes-
tinos, atrás apenas da Bahia (R$ 
1.531,13). A média brasileira é de 
R$ 1.567,76, após um crescimen-
to de 1,21%.

Conforme a pesquisa, no 
acumulado dos quatro primei-
ros meses do ano, a Paraíba 
apresentou alta de 6,60%. Con-
siderando os últimos 12 meses, 
o custo da construção civil já au-
mentou 15,20%. Em âmbito na-
cional, os índices foram de 3,52% 
e 15%, respectivamente. O Nor-
deste é a região com o menor 
custo médio, R$ 1.468,90, e o Sul, 
a região com o maior, R$ 1.637,91.

O presidente do Sindica-
to da Indústria da Construção 
Civil de João Pessoa (Sindus-
con-JP), Wagner Breckenfeld, 
afirma que o elevado índice 
apresentado na Paraíba é resul-
tado dos aumentos de preços 
dos insumos da cadeia produ-
tiva, além do impacto do rea-
juste salarial dos trabalhado-
res do setor.

“A mão de obra está mais 
cara, e isto influencia no custo 
da atividade. Tivemos um rea-
juste no início do ano, que foi 

refletido no mês de abril”, afir-
ma ele. Conforme o IBGE, si-
tuação similar ocorreu no Rio 
Grande do Norte, que registrou 
aumento de 3,64%.

O dirigente do Sinduscon-
JP explica que as constantes al-
tas dos preços dos combustí-
veis influenciam no custo dos 
insumos. “Aço, cobre, alumí-
nio e cimento, por exemplo, es-
tão todos mais caros. Os produ-
tos chegam ao estado por meio 
das rodovias. O percentual do 
que chega pela via marítima 
é mínimo”, comenta Wagner 
Breckenfeld.

De acordo com o presiden-
te do Sinduscon-JP, aos poucos, 
a inflação do setor vai chegar 
ao consumidor. “O repasse ao 
consumidor depende do con-
trato. Se firmado com reajuste 
do INCC, vai ocorrer automa-
ticamente. Contudo, é preciso 
ter uma visão empresarial. Se 
o construtor segura os preços, 
vai ter redução em sua margem 
de lucro. É difícil desempenhar 
a atividade em um cenário de 
incertezas, sobretudo, em ano 
eleitoral”, complementa.

A pesquisa do IBGE apon-
ta um valor médio de constru-
ção, mas os custos podem ser 
bem maiores. Conforme Wag-
ner Breckenfeld, o metro qua-
drado mais caro do estado está 
no litoral de João Pessoa. “Os 
terrenos mais caros estão nes-
ta região, portanto, vamos en-
contrar os maiores valores do 
metro quadrado nos bairros de 
Cabo Branco, Tambaú, Altipla-
no, Manaíra e Bessa”.

Com elevação de 4,57%, valor médio do metro quadrado atingiu R$ 1.529,15

Construção civil na PB tem 
maior alta de custo do país

em abril Economia 
  Criativa

Regina Amorim
reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 0,21%

R$ 5,145
1,25%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

Abril                      1,06
Março                    1,62
Fevereiro/2022      1,01
Janeiro/2022 0,54 
Dezembro/2021  0,73

Euro  Comercial

-0,02%

R$ 5,409

Libra  Esterlina

-0,54%

R$ 6,296

Ibovespa

104.396 pts

Selic

Fixado em 04 de 
maio de 2022

12,75%

Thadeu Rodrigues 
thadeu.rodriguez@gmail.com

Fo
to

: E
va

nd
ro

 P
er

ei
ra

Custo elevado é resultado dos aumentos nos preços dos insumos

Para poder arcar com os 
custos das obras, as pessoas 
estão precisando adaptar os 
projetos. O engenheiro Ra-
fael Amaro conta que está 
realizando uma reforma de 
um imóvel antigo, mas que, 
em razão dos custos, o pro-
prietário solicitou uma al-
teração no projeto. “O or-
çamento dos insumos no 
projeto inicial era de R$ 20 
mil. Mas, em razão do mon-

tante, nos foi solicitado uma 
modificação. Com uma nova 
alternativa, o cliente vai ar-
car com R$ 12 mil de mate-
riais, o que corresponde a 
uma redução de 40% sobre 
o valor inicial”.

Brasil
O custo da construção 

por metro quadrado, no país, 
foi de R$ 1.567,76, em abril. 
Do total, R$ 944,49 são re-

ferentes aos materiais e R$ 
623,27 à mão de obra. Em 
março, o custo nacional foi 
de R$ 1.549,07. Os preços dos 
materiais subiram 1,86%, em 
abril, a maior variação desde 
agosto de 2021.Já a mão de 
obra foi reajustada em 0,24%.

Incentivo
O Comitê Executivo de 

Gestão (Gecex) da Câma-
ra de Comércio Exterior do 

Ministério da Economia 
aprovou ontem a redução 
da Tarifa de Importação do 
Vergalhão do Aço Ca50 e 
Ca60 de 10,8% para 4%. A 
medida atendeu um pleito 
da Associação Brasileira de 
Incorporadoras Imobiliárias 
(Abrainc). Conforme a en-
tidade, o preço do produ-
to aumentou 101% em dois 
anos, impactando na infla-
ção do setor.

Consumidores tentam fugir dos aumentos

O Prêmio Banco do Nor-
deste da Micro e Pequena Em-
presa será entregue aos negó-
cios paraibanos com melhores 
práticas de gestão, na manhã 
de hoje, no auditório do Servi-
ço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas da Paraí-
ba (Sebrae-PB), em João Pessoa. 
A premiação reconhece os em-
preendimentos nas categorias 
Indústria, Comércio, Serviços e 
Inovação. O presidente do Ban-
co do Nordeste, José Gomes da 
Costa, participa da solenidade.

Os premiados são de todas 

as regiões do estado. Na cate-
goria Indústria, a vencedora 
foi a empresa MC Indústria de 
Calçados Eireli, de Itabaiana. A 
empresa fornece sandálias para 
grandes marcas do varejo na-
cional. Após concessão de cré-
dito do Banco do Nordeste, au-
mentou de 12 para 26 o número 
de empregados, reutiliza em-
balagens para transporte, faz 
o controle de custos, do tempo 
da produção e de desperdício.

A vencedora da categoria 
comércio é a empresa Paulo Vi-
dros, de Patos. Com mais de 25 

anos de atuação no mercado, 
atende a pelo menos 32 municí-
pios, do Sertão. Comercializan-
do móveis, artigos de decoração 
e molduras, seu diferencial foi 
a excelência no atendimento e 
a logística para a entrega, além 
do investimento em energia so-
lar, financiado pelo BNB.

O Bem Viver Berçário e 
Educação Infantil, de Campi-
na Grande, venceu na catego-
ria Serviços. Com apenas cinco 
anos de atividades, a empresa 
passou de 10 crianças matricu-
ladas, em 2017, para 145 crian-

ças, neste ano. O crédito bancá-
rio possibilitou o crescimento 
do empreendimento, desde a 
construção das bases da esco-
la, à aquisição de equipamentos 
e contratação de funcionários.

Já a Prestcontas foi a escolhi-
da na categoria Inovação. Com 
atuação na região de Patos, des-
de 2012, a empresa presta asses-
soria à gestão. Especializada no 
setor público, desenvolve soft-
wares de controle que permi-
tem mecanismos de gerencia-
mento em convênios, pesquisa 
e desenvolvimento sustentável. 

Banco do Nordeste premia empresas paraibanas
melhores práticas



Puxado pela alta dos pre-
ços dos combustíveis, o Ín-
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
considerado a inflação ofi-
cial do país, ficou em 1,06% 
em abril, após alta de 1,62% 
em março, segundo divul-
gou, ontem, o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE). 
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Com 1,06%, puxado pela elevação de preços em oito de nove grupos pesquisados, patamar é o mais elevado desde 1996

Inflação tem maior alta em 26 anos
em abril

Vitor Abdala 
Agência Brasil

De acordo com os dados, 
a inflação acumulada em 12 
meses chegou a 12,13%, acima 
dos 12 meses imediatamen-
te anteriores e a maior desde 
outubro de 2003 (13,98%). A 
taxa acumulada no ano che-
gou a 4,29%.

Oito dos nove grupos de 
produtos e serviços pesquisa-
dos tiveram alta de preços em 
abril. Os alimentos, com infla-
ção de 2,06%, tiveram o maior 
impacto no índice, no mês.

“Em alimentos e bebidas, 
a alta foi puxada pela eleva-
ção dos preços dos alimen-
tos para consumo no domi-
cílio (2,59%). Houve alta de 
mais de 10% no leite longa 
vida, e em componentes im-
portantes da cesta do consu-
midor como a batata-ingle-
sa (18,28%), o tomate (10,18%), 
óleo de soja (8,24%), pão fran-
cês (4,52%) e as carnes (1,02%)”, 
explica o pesquisador do 
IBGE, André Almeida.

Impacto dos transportes
Os transportes tiveram 

alta de preços 1,91% sendo o 
segundo principal responsá-
vel pelo IPCA do mês. Juntos, 
os dois grupos contribuíram 
com cerca de 80% da inflação 
do mês. 

Entre os transportes, o 
principal responsável pela 
alta de preços foram os com-
bustíveis que subiram 3,20%, 
com destaque para gasolina 
(2,48%).

Também registraram alta 
de preços no período os gru-
pos saúde e cuidados pes-
soais (1,77%), artigos de re-
sidência (1,53%), vestuário 
(1,26%), despesas pessoais 
(0,48%), comunicação (0,08%) 
e educação (0,06%).

O único grupo de despe-
sas com deflação (queda de 
preços) foi habitação (-1,14%), 
devido à queda de 6,27% no 
preço da energia elétrica, após 
o fim da bandeira tarifária.

Alimentos
Com índice de 2,06%, 

este grupo teve o maior 
impacto na inflação do 

mês, sendo puxado pela 
elevação dos preços

O Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica 
(Cade) condenou em R$ 782 
milhões as teles Claro, Oi e 
Vivo por infração à ordem 
econômica. Os conselheiros 
entenderam que as empresas 
fizeram conluio ao formar 
um consórcio para partici-
par de uma licitação promo-
vida pelos Correios em 2015 
para contratação de serviços 
de telefonia.

A maior condenação foi 
para a Claro, de R$ 395 mi-
lhões. A Oi foi condenada 
a pagar R$ 266 milhões e a 
Vivo, R$ 121 milhões. Essa 
decisão pode ter desdobra-
mentos em outros processos 
do Cade relacionados a con-
sórcios, inclusive na compra 
da Oi pela Vivo, Claro e TIM, 
onde também foi formado 
um consórcio para participar 
da disputa.

Em sua fala, o presidente 
do Cade, Alexandre Cordeiro, 
ressaltou que a formação de 
consórcio não é ilegal e é até 
incentivada em determina-
dos mercados, mas é necessá-
rio justificativa quando reúne 
os principais concorrências.

“É importante que o mer-
cado saiba que fazer consór-
cio com três concorrentes com 
mais de 90% de market sha-
re (participação de mercado) 
tem que se tomar um cuidado 
muito grande para que não 
haja fechamento de mercado. 
A pergunta que se faz nesse 
caso é: poderiam ter as partes 
participado individualmen-
te ou deveria ter que ser feito 
consórcio?”, completou.

Cordeiro defendeu mul-
tas menores para as empresas, 
que seriam de R$ 30,9 milhões 
para a Claro, R$ 53,6 milhões 
para Oi e R$ 28,3 milhões para 
a Telefônica. A maioria, no en-
tanto, seguiu a sugestão de 
cálculo apresentada em voto 
anterior pela ex-conselheira 
Paula Azevêdo, e as multas 
maiores permaneceram.

Processo
O processo teve início em 

2015 depois de denúncia da 
BT Brasil Serviços de Tele-
comunicações de que as três 
operadoras agiram de for-
ma associada para reduzir a 
competição e impedir a atua-
ção de outros concorrentes 
em licitações públicas, espe-
cificamente uma concorrên-
cia dos Correios.

Cade multa Oi, Claro e Vivo 
por infração em licitação

r$ 782 milhões

Lorenna Rodrigues 
Agência Brasil

O cenário de alta sensibi-
lidade a risco nos mercados 
globais impactou ativos de 
países emergentes em abril, 
que registraram fluxo ne-
gativo de US$ 4 bilhões no 
mês, segundo informou o 
Instituto de Finanças Inter-
nacionais (IIF, na sigla em 
inglês) com base em dados 
coletados pela própria en-
tidade. 

O IIF cita riscos geopolí-
ticos, inflação global, aperto 
monetário e temores de que 
a economia mundial desace-
lere como as principais cau-
sas para a perda de apetite 
por mercados emergentes.

O mercado acionário foi 
o que puxou o fluxo nega-
tivo de abril, com saída de 
US$ 9,5 bilhões, enquanto a 
dívida de emergentes atraiu 
US$ 5,5 bilhões. A China, 
por outro lado, registrou en-
trada de US$ 1 bilhão no 
mercado acionário e saída 
de US$ 2,1 bilhões em títu-
los da dívida.

De acordo com o IIF, o 

fraco desempenho das ações 
de emergentes foi influen-
ciado pela alta volatilidade 
nos mercados acionários em 
países desenvolvidos, bem 
como pelo menor apetite de 
investidores. 

Essa volatilidade, se-
gundo a instituição, deve 
continuar nos próximos 
meses, e alguns mercados 
emergentes podem se re-
cuperar após atingirem ní-
veis muito baixos, ajudados 
por uma eventual alta nos 
preços de commodities. O 
aperto monetário global, 
no entanto, pode frear este 
ímpeto.

Contribuição da guerra
O IIF também cita que a 

guerra na Ucrânia, apesar 
de contribuir para o cenário 
de cautela, não tem atingido 
emergentes de forma “ca-
tastrófica” até agora. “Nos-
sos dados de alta frequência 
registraram saída de capi-
tal em ações de emergen-
tes - excluindo China -, mas 
o episódio não se aproxima 
do mais grave da última dé-
cada”, sustenta.

Países emergentes perdem 
US$ 4 bilhões em abril

economias frágeis

Gabriel Caldeira 
Agência Estado

A secretária executiva 
da Câmara de Comércio 
Exterior (Camex), Ana Pau-
la Repezza, afirmou ontem 
que o órgão decidiu zerar, 
até 31 de dezembro de 2022, 
o imposto de importação 
da carne de boi e de fran-
go - incluindo pedaços e 
miudezas congeladas -, do 
trigo, da farinha de trigo, 
do milho em grão, das bo-
lachas, dos biscoitos e do 
ácido sulfúrico. Segundo 
ela, a medida vale a partir 
de hoje.

Ana Paula Repezza 
também declarou que a ta-
rifa de importação do fun-
gicida Mancozeb foi redu-
zido de 12,6% para 4%.

Como antecipou o Broa-
dcast (sistema de notícias 
em tempo real do Grupo 
Estado), a Camex também 
reduziu de 10,8% para 4% o 
imposto de importação de 
vergalhões utilizados na 
construção civil.

Segundo a secretária 
executiva do órgão, a que-
da nas alíquotas dos tribu-
tos dos produtos derivados 
do aço terá impacto na in-
flação por meio da constru-
ção civil e o pleito era anali-
sado há oito meses.

Arrecadação
O subsecretário de In-

teligência e Estatísticas de 
Comércio Exterior da Se-
cretaria de Comércio Ex-
terior do Ministério da 
Economia, Herlon Alves 
Brandão, afirmou que a 
redução das alíquotas do 
imposto de importação 
anunciada tem um impac-
to fiscal de R$ 700 milhões 
na arrecadação.

Apesar do impacto nas 
contas públicas, o secretá-
rio executivo adjunto da 
Camex, Leonardo Diniz 
Lahud, declarou que não é 
necessário compensar a re-
núncia porque o imposto de 
importação tem como fun-
ção regular os mercados.

Ana Paula Repezza tam-
bém afirmou que não há no 
órgão novos pleitos para re-
dução de aço. “Não temos 
novos pleitos de redução de 
aço neste momento. A ques-
tão do aço entrou não por 
questão de inflação, foi um 
pleito anterior”, disse.

Segundo ela, diversas 
reuniões foram realizadas 
com representares de em-
presas do setor de aço e 
da construção civil. “A re-
união de ontem não foi a 
única que fizemos com re-
presentantes do Aço Brasil. 
Fizemos muitas reuniões 
com representantes do se-

tor de aço e da construção 
civil”, declarou.

Exclusões
Após reclamações do 

setor, voltou a aumentar 
a tarifa de importação de 
queijo mussarela para 28%, 
depois de ter zerado a alí-
quota em março.

Para reduzir o tributo de 
importação de 11 produtos 
- como vergalhões de aço e 
trigo - o governo teve ainda 
que mudar a tributação de 
outros produtos como lâm-
pada e cabos de alumínio.

“Excluímos queijo mus-
sarela da redução do im-
posto de importação por-
que não houve importação 
relevante”, justificou Diniz.

Pelas regras do Merco-
sul, o governo brasileiro 
pode cobrar tarifas diferen-
tes do resto do bloco para 
100 produtos, que entram 
na chamada lista de exce-
ção à Tarifa Externa Co-
mum (chamada Letec).

Como a lista estava 
cheia, foi necessário fazer 
as alterações. Também fo-
ram retirados da Letec me-
dicamentos, como o clona-
zepam, que vinha sendo 
importado com tarifa mais 
alta do que o restante do 
Mercosul. Com isso, na prá-
tica, a importação do pro-
duto fica mais barata.

Governo zera imposto de importação sobre 
11 produtos, incluindo trigo, milho e carne

até 31 de dezembro

Lorenna Rodrigues e  
Antonio Temóteo 
Agência Estado“Não temos 

novos pleitos 
de redução 
de aço neste 
momento. A 
questão do 
aço entrou não 
por questão de 
inflação, foi um 
pleito anterior. 
Fizemos 
muitas 
reuniões com 
o setor

Ana Paula Repezza

Lista traz produtos ligados ao setor de alimentação, como o trigo e o milho, mas também ácido sulfúrico, fungicida e vergalhões

Foto: Wenderson Araujo/CNA
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Às 17h de ontem, o corpo 
do professor Moacir Barbosa 
foi enterrado no Parque das 
Acácias, em João Pessoa, onde 
amigos e colegas se reuniram 
para prestar homenagens ao 
professor, que lecionou na 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB) e na Universida-
de Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) e era conside-
rado uma referência nos estu-
dos de radialismo.

Professor do Departa-
mento de Mídias Digitais da 
UFPB,  Marcos Nicolau con-
ta que Moacir era apaixonado 
pelo rádio brasileiro e parai-
bano. Em uma parceria pro-
dutiva, os dois criaram o cur-
so de Rádio e TV da UFPB em 
1998, no Departamento de Co-
municação (Decom). Segundo 
ele, Moacir era sempre mui-
to didático e profundamente 
comprometido com o ensino 
e as práticas do radiojorna-
lismo. “Acho que há uma ge-
ração de profissionais que é 
grata ao professor Moacir Bar-
bosa, pela generosidade dele 
em contribuir com a sua for-
mação, de forma dedicada”, 

diz Marcos Nicolau. “Fica um 
legado de informações histó-
ricas sobre o rádio em seus li-
vros e na memória de seus ex
-alunos. Perdemos um amigo 
e irmão, mas agradeço a con-
vivência e aprendizado que 
recebi.”

O professor Lúcio Vilar, 
que atuou como vice de Moa-
cir quando este era chefe do 
Decom do Centro de Ciên-
cias Humanas, Letras e Artes 
da UFPB, entre 2002 e 2003, 
também relembra a gentileza 
de Moacir: “Tenho do colega 
e professor Moacir as melho-
res lembranças dessa convi-
vência. Indiretamente, foi ele, 
como coordenador do Cur-
so de Comunicação, que me 
apoiou na criação de um nú-
cleo de estudos do audiovi-
sual, que se transformaria no 
embrião do que é hoje o Fest 
Aruanda”. Lúcio conta que 
Moacir “tinha uma caracterís-
tica ímpar, que era a genero-
sidade, a predisposição para 
compartilhar e colaborar com 
as boas ideias, fosse dos alu-
nos ou dos colegas docentes”.

Norma Meireles, do De-
com do Centro de Comunica-
ção, Turismo e Artes (CCTA) 
da UFPB, conheceu Moacir 

quando entrou na universida-
de como professora substituta 
em 2001. Ela conta que a des-
pedida é “um momento difícil, 
uma partida precoce, mas dei-
xa seus ensinamentos”. Zul-
mira Nóbrega, que também é 
professora do CCTA, foi aluna 
do professor Moacir quando 
pagou a cadeira de Jornal Im-
presso durante sua graduação. 
“Quando eu entrei na UFPB, 
ele era coordenador do curso 
de Comunicação Social. Uma 
pessoa extremamente organi-
zada, dinâmica, realizadora 
de coisas. Profundamente re-
conhecido no campo do radio-
jornalismo”. Ela ainda lembra: 
“O professor Moacir era uma 
figura humana, acolhedora, 
fantástica acima dos limites. 
Lidava com todas as pessoas 
de forma equilibrada, justa, 
amorosa.”

Em nota, a UFPB lamen-
tou a morte do professor apo-
sentado, aos 73 anos. “A notí-
cia do seu falecimento abalou 
a comunidade universitária 
da UFPB, especialmente a co-
munidade acadêmica do Cen-
tro de Comunicação, Turismo 
e Artes (CCTA/UFPB)”, diz 
um trecho.

Moacir Barbosa faleceu, 
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Ex-docente da UFPB e referência nos estudos do radiojornalismo, Moacir Barbosa foi sepultado ontem, na capital

Amigos lamentam morte de professor
parada cardíaca 

Nalim Tavares 
Especial para A União

Moacir era uma referência nos estudos de radiojornalismo

em um hospital de João Pes-
soa, de parada cardíaca, após 
sentir-se mal em sua casa, no 
município de Lucena. O veló-
rio foi realizado no Cemitério 
Parque das Acácias, e o enter-
ro aconteceu no mesmo local. 
Aposentado desde 2003, foi 
coordenador e chefe de depar-
tamento do curso de Comuni-

cação Social da Universidade 
Federal da Paraíba e também 
coordenador do curso de Co-
municação Social na Univer-
sidade Federal do Rio Gran-
de do Norte.

Atuou em história da mí-
dia sonora, tecnologias di-
gitais, jornalismo, cinema, 
publicidade e propaganda. Es-

creveu livros de poesia e sobre 
a história e a tecnologia do rá-
dio, como “Do Gramofone ao 
Satélite”, sobre a evolução do 
rádio paraibano. Entre várias 
contribuições à educação, inte-
grou a Comissão Assessora do 
Enade (INEP-MEC) e foi presi-
dente da Academia Paraibana 
de Cinema entre 2015 e 2017.

“Fica um legado 
de informações 
históricas sobre 
o rádio em 
seus livros e 
na memória de 
seus ex-alunos

Marcos Nicolau

Os cartórios brasileiros re-
gistraram, no início deste ano, 
o maior número de recém-nas-
cidos identificados somente 
com o nome da mãe. De janei-
ro a abril, foram registrados 
56,9 mil bebês por mães solo, 
o maior número em compara-
ção com o mesmo período de 
anos anteriores. 

De acordo com o levanta-
mento, em 2018, foram regis-
trados 51,1 mil recém-nascidos 
somente como o nome mater-
no. No ano seguinte, foram 
56,3 mil. Em 2020, o número 
diminuiu e passou para 52,1 
mil. Em 2021, 53,9 mil crianças 
não tiveram o pai reconheci-
do na certidão de nascimento. 

O estudo também apon-
ta diminuição do total de nas-

cimentos de recém-nascidos 
neste ano, totalizando 858 mil. 
Em 2018, foram 954,9 mil. 

Os dados foram divulga-
dos pela Associação Nacio-
nal dos Registradores de Pes-
soas Naturais (Arpen-Brasil) 
e obtidos a partir do Portal da 
Transparência do Registro Ci-
vil. Na plataforma, é possível 
acessar o módulo Pais Ausen-
tes, que mostra os registros 
realizados nos 7,6 mil cartó-
rios do Brasil. 

De acordo com regras de-
terminadas pelo Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), caso o 
pai não queira reconhecer o fi-
lho, a mãe pode indicá-lo com 
genitor no cartório, que de-
verá comunicar o fato aos ór-
gãos competentes para início 
do processo de investigação 
de paternidade.

57 mil recém-nascidos 
só têm o nome da mãe 

recorde

Agência Brasil

Mesmo sem anuência do pai, a mãe pode indicá-lo no cartório 

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Brasil quer zerar os ca-
sos de malária até 2035. A es-
tratégia faz parte do Plano 
de Eliminação da Malária no 
Brasil, lançado ontem, em Bra-
sília. A meta é chegar a 2025 
com 68 mil casos. Em segui-
da, a ideia é registrar núme-
ros abaixo dos 14 mil até 2030 
e reduzir o número de óbitos 
a zero neste mesmo ano.

Mesmo com os registros 
de casos de malária no Brasil 
em tendência de queda, os da-
dos ainda preocupam as au-
toridades sanitárias. Segun-
do dados do ministério, em 
2020 foram registrados 145 
mil casos da doença em todo 
o país. Desse total, mais de 
99% concentrados na região 
amazônica.

De acordo com o minis-
tro da Saúde, Marcelo Quei-
roga, o Plano de enfrenta-
mento terá quatro fases para 
a eliminação da doença. O 
plano tem ainda metas jun-
to aos profissionais e ges-
tores da saúde e à socieda-
de. O ministério pretende 
ampliar o Projeto Apoiado-
res Municipais para Preven-
ção, Controle e Eliminação 
da Malária, nos estados do 
Acre, Amapá, Amazonas, 

Pará, Rondônia, Roraima e 
Mato Grosso.

Outra ação é o apoio na 
construção dos planos esta-
duais e municipais de acordo 
com a realidade local de cada 
região, a partir da contratação 
de consultores de eliminação.

Números
Somente em 2020 foram in-

vestidos mais de R$ 275 mi-
lhões no combate à malária. 
Os planos coordenados da 
OMS são para que a redução 
da doença chegue a 90% em 
todo o planeta até 2030, com 
a eliminação da malária em 
pelo menos 35 países; além de 
evitar a reintrodução em paí-
ses já considerados livres da 
transmissão.

Considerada um grave 
problema de saúde pública 
em todo o mundo, dados da 
OMS, de 2019, apontam 229 
milhões de novos casos da 
doença notificados, com mais 
de 409 mil óbitos. Em 2020, o 
Brasil registrou 145.188 casos 
de malária, contra 157.452 ca-
sos registrados em 2019.

“Entre 2019 e 2020 tivemos 
uma redução de mais de 10% 
do número de casos de malá-
ria no Brasil. Entretanto, ape-
sar das boas notícias, é preci-
so lembrar que a malária é um 
desafio para a saúde pública. 

Por ano são mais de 140 mil 
casos, quase todos na região 
amazônica”, destaca o secre-
tário de Vigilância em Saúde, 
do Ministério da Saúde, Ar-
naldo Correia de Medeiros.

Segundo a Secretaria de 
Vigilância em Saúde, 80% das 
ocorrências até 2019 se con-
centraram em 41 municípios 
do Amazonas, Pará, Rorai-
ma, Amapá, Acre, Rondônia 
e Mato Grosso.

Malária
Uma das doenças parasitá-

rias mais antigas do mundo, a 
malária é causada por quatro 
diferentes tipos do protozoá-
rio do gênero Plasmodium. 
No Brasil são encontradas três 
espécies, a mais comum é a P. 
Vivax. A doença é transmi-
tida pela fêmea infectada do 
mosquito Anopheles. Ela pica 
o ser humano, que passa a ser 
hospedeiro do protozoário.

Se um mosquito não infec-
tado picar uma pessoa conta-
minada, ele passa também a 
transmitir a malária. A doen-
ça também pode ser transmi-
tida pelo compartilhamen-
to de seringas, transfusão de 
sangue ou até mesmo da mãe 
para feto, na gravidez. Os sin-
tomas mais comuns da doen-
ça são febre alta, calafrios e 
falta de apetite.

Brasil quer zerar casos de malária no país 
aTÉ 2035

Karine Melo 
Agência Brasil

Estudo da Universidade Fe-
deral do Pará (UFPA) identi-
ficou a ocorrência de doenças 
metabólicas crônicas - hiper-
tensão, obesidade e diabetes 
tipo 2 - em grupos indígenas 
da região do Xingu e de Mara-
bá, no Pará. Das seis comunida-
des analisadas, duas apresenta-
ram casos de doenças.

O coordenador da pesqui-
sa, o médico e doutor em Ciên-
cias Biológicas João Guerreiro, 
relacionou os males crônicos 
não apenas a predisposições 
genéticas, mas a mudanças na 
alimentação e no estilo de vida 
das comunidades. O estudo 
tem previsão de publicação na 
revista Genetics and Molecu-
lar Biology, na quarta-feira (11). 

“Essas alterações que estu-
damos - sobrepeso, obesidade, 

hipertensão arterial, diabetes e 
dislipidemias - incluímos como 
doenças genéticas complexas, 
em que existe um forte com-
ponente genético predispondo 
a ocorrência dessas alterações, 
mas associado a isso tem que 
ter um componente ambiental 
que favoreça”, explicou.

Para ele, mesmo com a pre-
disposição genética, é preciso 
que se adquira hábitos e cos-
tumes que favoreçam a ex-

pressão desses genes. “Então, 
mudanças de comportamento 
e de padrões de alimentação 
certamente são responsáveis 
por essa transição epidemio-
lógica que a gente está obser-
vando em algumas popula-
ções indígenas. 

O fato de terem se torna-
do mais sedentários, com me-
nos atividades físicas, também 
contribui para o aparecimento 
dessas doenças”, explicou.

Mudança de hábitos
O pesquisador citou a in-

corporação de hábitos ali-
mentares com ingestão de 
muito carboidrato e alimen-
tos processados, além daque-
les ricos em açúcar e gordura, 
como refrigerantes e bola-
chas, na dieta indígena.

Ele ressalta que, até recen-
temente, se considerava como 
risco de mortalidade indíge-
na basicamente doenças in-

fecciosas, incluindo as respi-
ratórias e diarreicas. 

Agora começam a apare-
cer as doenças crônicas não 
transmissíveis - sobrepeso, 
obesidade, hipertensão, dia-
betes. “E, se nada for feito 
para tentar conter essa ex-
pansão, se não for feito ne-
nhum trabalho para tentar 
mudar hábitos alimentares e 
comportamentos, isso tende 
a piorar”, alertou.

Estudo identifica doenças crônicas em grupos indígenas no Pará
obesidade e diabe Tes

n 

Segundo 
dados do 
Ministério da 
Saúde, em 
2020 foram 
registrados 
145 mil casos 
da doença em 
todo o Brasil

Camila Boehm 
Agência Brasil

Foto: Divulgação/UFPB
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Em 2021, foram 262 assassinatos, aumento de 21% em relação a 2020, quando houve redução diante da pandemia

Cinco pessoas mortas por semana
violência contra lgbti+

Leon Ferrari 
Agência Estado

Pelo menos cinco pes-
soas LGBTI+ foram vítimas 
de homicídio no país a cada 
semana em 2021, segundo 
o Observatório de Mortes e 
Violências contra LGBTI+. 
Ao todo, foram 262 assas-
sinatos, aumento de 21,9% 
em relação ao ano anterior, 
quando o total foi de 215. 
Em 2020, diante da quaren-
tena imposta pela pande-
mia do novo coronavírus, 
houve queda de vários ti-
pos de crime.

Segundo o relatório,  lan-
çado nessa quarta-feira, 11, 
os alvos mais comuns fo-
ram gays (48,9%) e mulhe-
res transexuais e travestis 
(43,9%). O dossiê é baseado 
em levantamento em notí-
cias encontradas em jornais 
e portais eletrônicos, por 
causa das lacunas de esta-
tísticas oficiais sobre esses 
crimes. “Há, provavelmen-
te, uma significativa sub-
notificação do número de 
mortes violentas de LGBTI+ 
no Brasil”, escrevem os pes-
quisadores

Para Alexandre Bogas, 
diretor executivo da Acon-
tece - Arte e Política LGB-
TI+, os números refletem 
não apenas os casos mais 
extremos, mas também o 
cenário de preconceito con-
tra essa parcela da socie-
dade e o descaso do poder 
público. “E o assassinato é 
só o resultado final. A gen-
te sofre no dia a dia, já co-
meça na família. A violên-
cia é muito forte.” Além da 
Acontece, o observatório 
inclui a Associação Nacio-
nal de Travestis e Transe-
xuais (ANTRA) e a Associa-
ção Brasileira de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Traves-
tis, Transexuais e Interse-
xos (ABGLT).

O levantamento destaca 
ainda a quantidade de mor-
tes violentas na população 
LGBTI+. Nesta conta, en-
tram também, por exemplo, 
os suicídios. Conforme os 
pesquisadores, essas mor-
tes também refletem o pro-
blema estrutural. Foram, 
no total, 316 mortes violen-
tas de pessoas dessa comu-
nidade - uma a cada 27h, 
incluindo homicídios, sui-
cídios, entre outros.

LGBTIfobia
De acordo com Bogas, a 

análise dos dados também 
expõe a crueldade dos ca-
sos e o ódio como motiva-

ção. “Ocorre muita pedra-
da e facada. Isso reflete a 
LGBTfobia estrutural”, ava-
lia. Esfaqueamento (28,8%), 
armas de fogo (26,27%), es-
pancamento (6,33%), asfixia 
(3,16%), perfurações no cor-
po (2,53%) e queimaduras 
(2,22%) foram as principais 
causas de óbito. Segundo o 
Anuário Brasileiro de Se-
gurança Pública de 2020, o 
principal instrumento em-
pregado em mortes violen-
tas intencionais no Brasil, 
considerando a população 
em geral, foi a arma de fogo 
(72,5%), seguido de arma 
branca (19,3%).

O documento apresen-
ta ainda uma tendência 
de crescimento no total de 
mortes violentas reporta-
das de LGBTI+, mas a ava-
liação de que isso está liga-
do também à atenção maior 
dos movimentos organi-
zados e da própria mídia 
ao assunto. Em 2000, por 
exemplo, foram 130 mor-
tes violentas relatadas. “A 
violência sempre ocorreu 
historicamente, mas não se 
tinha um esforço de men-
surá-la e combatê-la”, des-
taca o relatório.

Jovens de 20 a 29 anos fo-
ram as principais vítimas; 
30,4% eram das vítimas 
nessa faixa etária. O dossiê 
ainda destaca as mortes de 
defensores de direitos hu-
manos LGBTI+. Foram nove 
no ano passado, ante sete 
em 2020. O Centro-Oeste 
aparece como a macrorre-
gião mais violenta, com 2,15 
mortes violentas a cada mi-
lhão de habitantes, seguida 
do Nordeste (2,01), do Nor-
te (1,69), do Sudeste (1,15) e 
do Sul (0,92).

As entidades listam, no 
dossiê, medidas que ajuda-
riam a garantir a segurança 
dessa população. Entre elas, 
combater a impunidade e a 
subnotificação dos casos de 
abuso e violência; garantir 
políticas específicas para pro-
fissionais do sexo, morado-
res de favela e da periferia, 
pessoas em situação de rua, 
detentos e egressos das pri-
sões. Segundo especialistas, 
grande parte da população 
LGBTI+ tem dificuldade para 
avançar nos estudos e con-

seguir empregos de melhor 
renda, diante das situações 
de preconceito e insegurança.

Os grupos do observató-
rio pedem ainda a amplia-
ção da estrutura e o orçamen-
to do Programa de Proteção 
aos Defensores de Direitos 
Humanos, Comunicadores e 
Ambientalistas. Procurado, o 
Ministério da Mulher, Famí-
lia e Direitos Humanos não 
se pronunciou até a publica-
ção da matéria. O lançamento 
oficial do relatório foi às 20h 
dessa quarta.

Reivindicações pedem 
combate à impunidade

Realidade
Os números

 refletem não apenas os 
casos mais extremos, 

mas também o cenário 
de preconceito 

contra essa 
parcela da sociedade 

e o descaso do
 poder público

Erudito, popular, versá-
til. O cantor brasileiro Edson 
Cordeiro, de 55 anos, acla-
mado pela crítica mundial, 
entende que Bidú Sayão (nas-
cida há 120 anos) deve servir 
de inspiração para artistas 

brasileiros. “Nós deveríamos 
sentir sempre muito orgu-
lho desses cantores desbra-
vadores. Porque ela estava 
sozinha como uma cantora 
brasileira levando e cantan-
do a música”, afirmou em 
entrevista exclusiva à Agên-
cia Brasil.

Edson Cordeiro vive na 

Alemanha há 15 anos e tes-
temunha que é esperado que 
os artistas rodem o mundo 
com seu talento. “A gente 
tem que agradecer artistas 
como a Bidú Sayão, o Tom 
Jobim... esses artistas que le-
vam o Brasil para o exterior. 
Eles são realmente nossos 
embaixadores”. 

Foi uma desbravadora, diz Edson Cordeiro
120 anos de bidú saYÃo 

Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
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Luiz Claudio Ferreira 
Agência Brasil

“Quando eu 
ouvi a voz 
da Bidú pela 
primeira 
vez, eu fiquei  
encantado com 
a elegância 

Edson Cordeiro

nQual a importância da Bidú 
Sayão para a carreira de um 
cantor lírico?

Edson Cordeiro - A im-
portância da cantora brasi-
leira Bidú Sayão não se res-
tringe apenas às pessoas 
que fazem música erudita. 
Eu acho que a influência 
dela está pra todos nós que 
trabalhamos com música 
popular também. Impor-
tante para todos os tipos de 
música porque nós que so-
mos brasileiros temos que 
conhecer os nomes, as pes-
soas importantes da nossa 
música, da nossa arte que 
levaram o nome do Brasil 
com a sua voz para os tea-
tros mais importantes do 
mundo com grande pres-
tígio, sendo aplaudida pelo 
mundo inteiro. Então eu 
acho que a importância da 
vida de Bidú Sayão não é 
só pro cantor lírico, é pra 
todos nós que fazemos to-
dos os tipos de música de 
arte no Brasil.

nE para você, de que forma a 
memória dela te inspirou e te 
inspira?

Eu que pesquiso voz, 

adoro cantoras, né? Eu es-
tou sempre pesquisando. 
Desde muito tempo, eu 
ouço falar de Bidú Sayão 
porque se você gosta de 
música erudita e se você 
canta clássicos também 
você vai se deparar com 
a artista.

Então esse é um privi-
légio que a música nos dá. 
Conhecer mundos, conhe-
cer pessoas, artistas que 
a gente pode influenciar 
e mudar a vida da gente. 
Quando eu ouvi a voz da 
Bidú pela primeira vez, eu 
fiquei completamente en-
cantado com a elegância, 
com a musicalidade, com 
a entrega para o papel que 
ela tem para a persona-
gem. A Bidú Sayão é obri-
gatória se você faz canto, 
se você estuda música. É 
um encontro que tem que 
acontecer. Para você po-
der entender melhor, até 
mesmo o que o compositor 
pediu. A Bidú tinha esse 
poder. Ela cantava com res-
peito ao estilo do compo-
sitor. Ela sempre mudava 
completamente para agra-
dar a música e o composi-
tor. Isso é uma coisa que ela 

ensina. Nesse canto mara-
vilhoso que ela tem.

nA Bidú chegou a ser criti-
cada por fazer a vida fora do 
país, e chamada de antipatrió-
tica. Você também vive fora 
do Brasil. O nosso país acolhe 
menos a arte do cantor lírico?

 É interessante imagi-
nar que ela foi criticada 
por ter saído do Brasil e 
ter sido chamada de anti-
patriótica. É quase engra-
çado porque, na verdade, 
eu vivo aqui na Alema-
nha e vejo que os cantores 
que cantam ópera aqui, ra-
ramente, eles são alemães. 
Eles são cantores dos Es-
tados Unidos, do Japão, 
de todos os dos lugares 
do mundo. Por todos os 
lugares, a gente viaja.  A 
Amália Rodrigues sofreu 
da mesma crítica quando 
ela levou o fado pra fora 
de Portugal. Talvez a gen-
te tenha esses ciúmes dos 
nossos artistas. Eu não 
sei o que seria isso. Mas 
a Bidú Sayão, muito pelo 
contrário, levou o Brasil 
para fora. Ela sempre fez 
questão de levar o nome 
da cantora brasileira, en-

tendeu? Nós deveríamos 
sentir sempre muito or-
gulho desses cantores des-
bravadores porque ela es-
tava sozinha como uma 
cantora brasileira levan-
do cantando a música. A 
ópera é um lugar que não 
não existe pátria. A ópe-
ra abriu mais a multicul-
turalidade.  A gente tem 
que agradecer Tom Jobim, 
esses artistas que levam o 
Brasil para fora com tanta 
dificuldade. Eles são real-
mente os nossos embaixa-
dores.  

E eu, na verdade, tenho 
uma situação bem dife-
rente.  Eu sou um cantor 
popular e eu estou aqui 
com todo o meu reconheci-
mento. Tudo o que eu con-
quistei foi no Brasil. Só es-
tou na Alemanha porque 
o Brasil disse sim pra mim 
antes. A minha carreira é 
o meu público brasileiro. 
Eu estou sempre no Brasil 
fazendo shows. Antes da 
pandemia, eu ia com mais 
frequência. Bidú  teria que 
ir pra Europa. Ela teria que 
viajar pra cantar porque eu 
vejo que isso acontece com 
todos os cantores líricos.

n 

A gente tem que 
agradecer a Tom 
Jobim, esses 
artistas que 
levam o Brasil 
para fora com 
tanta dificuldade

Aentrevista
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Duelo
Os dois times já se 

enfrentaram 313 
vezes, com pequena 

vantagem para o 
Botafogo, com quatro 

vitórias a mais

Botafogo e Campinense come-
çam a decidir o título paraibano no 
sábado, às 16 horas, no Estádio Al-
meidão, em João Pessoa. A segun-
da partida será no final de semana 
seguinte, no Estádio Amigão, em 
Campina Grande, quando será co-
nhecido o campeão paraibano de 
2022. Essa será a décima vez que as 
duas equipes disputam um título 
estadual. A primeira vez que isso 
aconteceu foi em 1965 e o título fi-
cou com a Raposa. Já a última vez 
que os dois clubes disputaram uma 
final foi em 2019 e deu Botafogo. 

Nas nove disputas de títulos até 
o momento, o Campinense leva 
uma pequena vantagem sobre o 
Botafogo. A Raposa foi campeã em 
cinco oportunidades (1965, 1971, 
1979, 1980, e 2016), enquanto que o 
Belo conquistou o título quatro ve-
zes ( 1984,2014,2018 e 2019). Agora, 
quando o assunto é o número total 
de títulos paraibanos conquistados, 
o Botafogo leva vantagem sobre o 
Campinense. O Belo é o maior cam-
peão entre os clubes da Paraíba, 
com 30 títulos, enquanto a Raposa 
conquistou 21 títulos. Vale salien-
tar que o Campinense só passou a 
ser um clube oficial a partir de 1960.

No geral, os dois clubes já se en-
frentaram 313 vezes, com 115 vi-
tórias do Botafogo, 111 do Campi-
nense e houve 87 empates. Quando 
o assunto é gol, foram marcados 
727 gols no Clássico Emoção, com 
365 do Campinense e 362 do Bo-

tafogo. Segundo o conselheiro do 
Botafogo e historiador, Raimundo 
Nóbrega, o primeiro encontro en-
tre as duas equipes aconteceu em 
11 de dezembro de 1955, no está-
dio Cabo Branco, em João Pessoa. 
A partida foi realizada pelo Tor-

neio Amizade João Pessoa/Cam-
pina Grande. Na oportunidade, 
o Botafogo venceu por 3 a 0, com 
gols de Delgado.

A expectativa para o jogo de sá-
bado é muito grande. O torcedor já 
espera dois jogos com muita emo-

ção, já que as semelhanças entre as 
campanhas dos dois clubes é muito 
grande. Isto ficou claro no último 
jogo entre os dois times, disputa-
do em março deste ano, no Almei-
dão, em João Pessoa. A partida ter-
minou empatada em 1 a 1.

n

Olavo Rodrigues diz que até o 

próximo dia 15 deve enviar o 

documento à CBF confirmando 

a participação na Copa do 

Nordeste, em sua fase preliminar

Retrospecto mostra o rubro-negro com cinco conquistas, contra quatro do alvinegro da estrela vermelha

Raposa leva vantagem em decisões
paraibano 2022

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Se mistério ganhasse jogo, a primei-
ra partida das finais do Campeonato Pa-
raibano, programada para sábado, en-
tre Botafogo e Campinense, terminaria 
empatada, ou com uma vitória magra 
do Belo sobre a Raposa. Isto porque na 
semana da decisão, os clubes adotaram 
um sistema de isolamento com treinos 
fechados e sem entrevistas. A ordem é 
esconder o jogo, mesmo as duas equipes 
se conhecendo muito bem e tendo se en-
frentado há pouco tempo. 

No Belo, o mistério começou mais 
cedo, logo no início da semana, com a 
proibição de jogadores darem entrevis-
tas. A exceção ficou por conta do técnico 
Gerson Gusmão, que falará sobre o jogo, 
apenas nesta quinta-feira, e mesmo as-
sim, de forma remota. Nada de impren-
sa e torcedor durante os treinos. 

No Campinense, o isolamento total 
começa nesta quinta-feira. Até ontem, 
houve entrevistas no Renatão, agora a 
ordem é treino com portões fechados 
e nada de abrir a boca. A hora é de ar-
mar a estratégia para surpreender o 
Botafogo no sábado, a partir das 16h, 
no Almeidão.

Gerson x Ranielle
Os jogos finais do Campeonato Pa-

raibano vão colocar frente a frente dois 
técnicos vencedores e que vêm se des-
tacando no futebol da Paraíba, desde 
o ano passado. Gerson Gusmão con-
seguiu, por dois anos seguidos, boas 

campanhas na Copa do Nordeste e 
por muito pouco não conseguiu o tão 
sonhado acesso à Série B no ano passa-
do. Já o técnico da Raposa, Ranielle Ri-
beiro, conquistou o título paraibano do 
ano passado e conseguiu o acesso à Sé-
rie C, antigo desejo do Campinense, que 
vinha há anos na Série D.

Nesta temporada, os dois técnicos fa-
zem campanhas muito parecidas, com 

o Campinense melhor no Campeonato 
Paraibano e o Botafogo melhor na Copa 
do Nordeste e na Série C. Mas, quando 
computados os números gerais dos dois 
treinadores, Ranielle leva uma peque-
na vantagem. Ele comandou o time em 
16 jogos, com 10 vitórias, três empates e 
duas derrotas apenas. Já Gerson Gus-
mão dirigiu o Belo em 15 jogos, com 9 
vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Técnicos fazem mistério para o primeiro jogo
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Dirigente garante Treze na disputa da fase preliminar 
copa do nordeste

Depois de dois meses afastado do co-
mando da presidência do Treze, Olavio 
Rodrigues reassumiu o posto no início 
desta semana, com um novo objetivo 
para a sequência da temporada - mon-
tar um elenco para a disputa do clube 
na fase preliminar da Copa do Nordeste 
de 2023. O dirigente garantiu que o clu-
be estará presente na disputa por uma 
das vagas, à fase de grupos, da próxi-
ma temporada do campeonato regional.

O dirigente alvinegro esteve afas-
tado do comando por complicações 
de saúde. Em decorrência de um der-
rame, ele precisou passar por um pro-
cedimento cirúrgico no olho direito. A 
princípio, a recuperação seria 30 dias de 
licença, mas como também acabou tes-
tando positivo para a Covid-19, o prazo 
teve de ser prolongado.

No período que esteve afastado, Ola-
vo acompanhou a eliminação do clube, 
ainda na segunda fase do Campeona-
to Paraibano, o que novamente deixou 
o time sem calendário para o segundo 
semestre da próxima temporada. Ago-
ra, resta ao Galo a disputa da fase preli-
minar da Copa do Nordeste e, para essa 
competição, o dirigente deve montar 
um elenco praticamente do zero, para 
tentar garantir o clube na fase de gru-
pos, na edição de 2023.

 “O Treze é time que não foge de dis-
putas, vamos disputar até jogo de cara 

ou coroa, se for preciso. Quero deixar 
claro que o clube vai sim disputar a fase 
preliminar da Copa do Nordeste. Recebi 
o comunicado da Liga do Nordeste, in-
formando do nosso direito em partici-
par. Pelo critério do ranking da CBF, so-
mos o segundo melhor clube da Paraíba 
ranqueado. Toda a estrutura do elen-
co principal foi desmontada após a eli-
minação do Campeonato Paraibano. A 

nossa missão é reunir dirigentes, torci-
da e patrocinadores para debatermos a 
montagem de um novo elenco que pos-
sa brigar pela conquista da vaga à fase 
de grupos”, comentou Olavo Rodrigues.

Caso os critérios de classificação 
para participação na fase preliminar 
da Copa do Nordeste sejam mantidos, 
o alvinegro pode assegurar mais uma 
vaga para o estado, por ser um dos me-
lhores colocados da Paraíba, no ranking 
de clubes da Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF). De acordo com Olavo 
Rodrigues, a participação da equipe na 

competição será confirmada até o dia 
15 deste mês.

“Ainda não tivemos a nossa parti-
cipação oficializada. Porém, a Liga do 
Nordeste nos informou que resta ape-
nas aguardar a divulgação do regula-
mento geral da competição por parte 

da CBF, o que deve ocorrer até o próxi-
mo dia 15, para oficializar a nossa pre-
sença na competição. Já pensando na 
montagem do elenco, estarei formulan-
do uma proposta para Marcelinho Pa-
raíba comandar o clube na fase prelimi-
nar da competição regional”, finalizou.

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Este ano, os dois clubes já se enfrentaram pela Copa do Nordeste, no Estádio Almeidão, no empate de 1 a 1

No Campeonato Paraibano deste ano, o Treze, mais uma vez, decepcionou e não chegou à fase final
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O  Campeonato Paraiba-
no Absoluto de Natação 2022 
para Piscina Longa será rea-
lizado nos dias 11 e 12 de ju-
nho, no Parque Aquático da 
Vila Olímpica Parahyba. O 
evento anual, que tem por ob-
jetivo desenvolver a natação 
no estado, é organizado pela 
Federação de Esportes Aquá-
ticos da Paraíba (Feap-PB) 
e Confederação Brasilei-
ra de Desportos Aquáticos 
(CBDA). Nado livre, peito, 
medley, borboleta e costas 
são algumas das provas a 
serem disputadas, além dos 
desafios por equipe com as 
provas de revezamento. São 
esperados cerca de 300 atle-
tas de todas as regiões da Pa-
raíba e até de outros estados 
do Nordeste. 

O evento, um dos maio-
res do segmento, promete 
reunir nadadores do infantil 
ao sênior em provas que se-
rão realizadas nos turnos da 
manhã e tarde. Segundo o re-
gulamento, as associações in-
teressadas deverão realizar 
as inscrições 10 dias antes do 
início da competição, através 
do sistema CPD/FEAP, com o 
respectivo pagamento sendo 
feito até o dia 6 de junho. Os 
valores para as provas indi-
viduais e revezamentos, se-
rão os seguintes: prova indi-
vidual para o atleta federado 
R$ 15, sendo multiplicado por 
quatro em caso de reveza-

A piscina da Vila Olímpica, que sediou recentemente o Brasileiro Masters, será palco do Campeonato Paraibano de Natação para piscina longa em junho

Federação define programação das disputas no nado livre, peito, borboleta, medley e costas na Vila Olímpica

FEAP anuncia o Paraibano Absoluto
natação

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Através do QR Code 
acima, você obtém 
mais informações 

sobre o evento

n 1a ETAPA – SÁBADO MANHÃ – 11.06.2022 
1.       1500 livre Masculino (Do Infantil ao Sênior)
2.       50 livre Feminino (ABSOlUTO)  
3.       50 livre Masculino (ABSOlUTO) 
4.       200 Peito Feminino (Do Infantil ao Sênior)
5.       200 Peito Masculino (Do Infantil ao Sênior)
6.       100 Costas Feminino (Do Petiz ao Sênior) 
7.       100 Costas Masculino (Do Petiz ao Sênior) 
8.       400 livre Feminino (Do Petiz ao Sênior)
9.       100 livre Masculino (Absoluto)
10.   4x50 4 Estilos Misto (M.1, M.2, P.1 e P.2)
11.   4x100 livre Feminino (Do Infantil ao Sênior)
12.   4x100 livre Masculino (Do Infantil ao Sênior)
 
n 2a ETAPA – SÁBADO TARDE – 11.06.2022
1.       800 livre Feminino (Do Infantil ao Sênior)
2.       200 Costas Masculino (Do Infantil ao Sênior)
3.       200 Costas Feminino (Do Infantil ao Sênior)
4.       50 Costas Masculino (M.1, M.2, P.1 e P.2)
5.       50 Costas Feminino (M.1, M.2, P.1 e P.2)
6.       400 livre Masculino (Do Petiz ao Sênior)
7.       100 livre Feminino (Absoluto)
8.       50 Borboleta Masculino (M.1, M.2, P.1 e P.2)
9.       50 Borboleta Feminino (M.1, M.2, P.1 e P.2)
10.   400 Medley Masculino (Do Infantil ao Sênior)
11.   400 Medley Feminino (Do Infantil ao Sênior)
12.   4x50 4 Estilos Feminino (M.1, M.2, P.1 e P.2)
13.   4x50 4 Estilos Masculino (M.1, M.2, P.1 e P.2)
14.   4x200 livre Masculino (Do Infantil ao Sênior)
 
n 3a ETAPA – DOMINGO MANHÃ – 12.06.2022
1.       1.500 livre Feminino (Do infantil ao Sênior)
2.       50 Peito Masculino (M1, M2, P1 e P2)
3.       50 Peito Feminino (M1, M2, P1 e P2)
4.       100 Borboleta Masculino (Do Petiz ao Sênior)
5.       100 Borboleta Feminino (Do Petiz ao Sênior)
6.       200 Medley Masculino (Do Petiz ao Sênior)  
7.       200 Medley Feminino (Do Petiz ao Sênior)
8.       4x50 livre Masculino (M1, M2, P1 e P2)
9.       4x50 livre Feminino (M1, M2, P1 e P2)
10.   4x200 livre Feminino (Do Infantil ao Sênior)
 
n 4a ETAPA – DOMINGO TARDE – 12.06.2022
1.       800 livre Masculino (Do Infantil ao Sênior)
2.       200 Borboleta Feminino (Do Infantil ao Sênior)
3.       200 Borboleta Masculino (Do Infantil ao Sênior)
4.       100 Peito Feminino (Do Petiz ao Sênior)
5.       100 Peito Masculino (Do Petiz ao Sênior)
6.       200 livre Feminino (Absoluto)
7.       200 livre Masculino (Absoluto)
8.       4x100 Medley Feminino (Do Infantil ao Sênior)
9.       4x100 Medley Masculino (Do Infantil ao Sênior)

Programação
PROvAS DO CAMPEONATO PARAIBANO DE 
NATAçÃO EM PISCINA lONGA/ 11 E 12 juNHO/2022

mento. Já os atletas vincula-
dos pagam taxa de R$ 30 nas 
provas individuais e R$ 120 
nos revezamentos.

 Cada participante pode-
rá disputar as provas indivi-
duais e também as provas de 
revezamento, com limite má-
ximo de duas provas indivi-
duais por etapa. Mais infor-
mações podem ser obtidas 
através das redes sociais da 
Feap- PB (@feappb e federa-
coes.cbda.org.br/pb)

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Na etapa de Campina Grande, 305 pilotos participaram do evento, que distribuiu uma premiação de R$ 10 mil

Foto: Barão Sports
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Organização 
espera 
contar com 
300 atletas 
de todas as 
regiões da 
paraíba e 
até de outros 
estados

Federação Paraibana de Motociclismo 
comemora sucesso de etapa do Estadual 

campina grande

Sucesso na segunda etapa, em 
Campina Grande, o Campeonato 
Paraibano de Motocross vive a ex-
pectativa para realização da próxi-
ma etapa da categoria. Na terra da 
Rainha da Borborema, no último 
fim de semana, a etapa bateu o re-
corde de número de inscritos e dis-
tribuiu o valor de R$ 10 mil em pre-
miação.

Após 10 anos, a pista da Fazenda 
Maria da Luz, em Campina Grande, 
voltou a sediar uma etapa da com-
petição promovida pela Federação 
Paraibana de Motociclismo (Fepa-
mo). No total, 305 participantes de 
cinco estados do Nordeste (Paraíba, 
Pernambuco, Ceará, Alagoas e Rio 
Grande do Norte), competiram nas 
provas em 13 modalidades. O núme-

ro superou a primeira etapa dispu-
tada, mês passado, no município de 
Alagoinha, que contou com a parti-
cipação de 284 inscritos.

“A volta das disputas na pista 
da Fazenda Maria da Luz superou 
nossas expectativas, em função do 
sucesso que o motocross paraibano 
vem vivendo, ao longo dos últimos 
quatro anos. Tivemos mais de 300 
pilotos inscritos e o envolvimento 
de todos os membros da organiza-
ção, no sentido de evidenciar e for-
talecer o evento”, comentou Anail-
son Chaves, diretor de motocross 
da Fepamo.

No evento foram distribuídos R$ 
10 mil  em premiação e troféus para 
os dez primeiros colocados em todas 
as categorias e contou com a presen-
ça de um público estimado em 4 mil 
pessoas.  A próxima etapa da com-
petição está prevista para os dias 11 

e 12 de junho na cidade de Juazeiri-
nho. De acordo com a organização 
do evento, a expectativa é de que a 
próxima etapa possa, novamente, 
superar os números atuais.

“Somos referência da catego-
ria, no Nordeste. Mesmo restan-
do trinta dias para a próxima eta-
pa, temos recebido muitos contatos 
de pilotos do Nordeste e até de ou-
tras regiões do país, interessados 
em participar. São essas as situa-
ções que nos fortalecem para divul-
gar o nosso motocross para o país. 
A nossa expectativa é de conseguir 
novos números expressivos”, finali-
zou Anailson Chaves.

O Campeonato Paraibano de 
Motocross 2002 ainda terá pelo me-
nos mais cinco etapas, até chegar 
ao seu encerramento, previsto para 
o mês de novembro, no município 
de Coxixola.
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Curtas
Mais cinco jogos hoje
pela Copa do Brasil

Mais cinco jogos dão sequência à terceira fase 
da Copa do Brasil nesta quinta-feira. A partir das 
19h, no Barradão, jogam Vitória-BA e Fortaleza. 
No jogo de ida, o tricolor cearense venceu por 3 a 
0. Meia hora depois começam mais dois jogos. O 
São Paulo recebe o Juventude no Morumbi, após 
empatar em Caxias por 2 a 2. Novo empate leva a 
decisão às penalidades. O Cruzeiro também joga 
no mesmo horário contra o Remo no Estádio da 
Independência, depois de ter perdido em Belém 
por 2 a 1. Fechando a rodada, mais dois jogos, só 
que às 21h30. No Engenhão, o Botafogo recebe o 
Ceilândia com uma grande vantagem conquistada 
no jogo de ida, quando venceu por 3 a 0, fora 
de seus domínios. No outro confronto, o Santos 
enfrenta o Coritiba, na Vila Belmiro, depois de ter 
perdido por 2 a 1 na ida.

Messi recebe críticas por
apoiar a Arábia Saudita

De folga no PSG, Lionel Messi visitou a Arábia 
Saudita nesta semana para anunciar que será o 
novo embaixador do turismo no país do Oriente 
Médio. Por meio de uma publicação paga em 
suas redes sociais, o craque argentino exibiu uma 
foto com amigos em uma embarcação no Mar 
Vermelho. Na mesma publicação, Messi convida 
seus seguidores a visitarem a Arábia Saudita. 
A participação do jogador nesta campanha 
gerou revolta de internautas que relembraram 
a controversa atuação saudita com relação aos 
direitos humanos. Até a página norueguesa da 
Anistia Internacional criticou a parceria. "Viajar 
para a Arábia Saudita é uma coisa. Mas ganhar 
dinheiro para vangloriar esse país é outra. Eles 
executam 106 pessoas por ano, sem falar na 
disciminação aos gays”. 

EA Sports encerra parceria 
com a Fifa para 2023

"Uma nova era começa em julho de 2023". 
Foi desta maneira que a EA Sports anunciou 
na última terça-feira que lança no próximo ano 
a última edição do jogo de videogame "Fifa". A 
empresa promete lançar a versão "mais expansiva 
de todos os tempos" para fechar a emblemática 
série. O game passará a levar o nome de EA 
Sports FC., findando a parceria de quase 30 anos 
com a entidade. "No próximo ano, EA SPORTS 
FC se tornará o futuro do futebol da EA SPORTS. 
Ao lado de nossos mais de 300 parceiros de 
licença em todo o esporte, estamos prontos para 
levar as experiências globais de futebol a novos 
patamares, em nome de todos os fãs de futebol 
em todo o mundo", publicou a desenvolvedora, em 
carta assinada pelo diretor-geral da produtora, 
Cam Weber.

Torcedores do Sport roubam e 
agridem corinthianos na Ilha

A partida entre Sport e Corinthians, válida pela 
volta das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-
17, não terminou nada bem. Isso porque membros 
de uma torcida organizada do time pernambucano 
invadiram o setor visitante da Ilha do Retiro, 
agrediram e roubaram corintianos.

A confusão começou no final do segundo tempo, 
quando o Sport vencia por 1 a 0. As imagens do 
SporTV mostram diversos torcedores do Sport 
entrando no setor visitante e causando enorme 
correria nas arquibancadas. Foram cometidos 
agressões e roubos de bandeiras e camisas do 
Corinthians. Diante da confusão, a Polícia Militar 
foi acionada para dispersar os brigões e conseguiu 
evitar que algo pior acontecesse nas arquibancadas. 
O duelo foi paralisado até que os ânimos se 
acalmassem. Na noite dessa terça-feira, o Sport 
soltou uma nota oficial repudiando os atos dos seus 
torcedores na Ilha do Retiro. “O Sport Club do Recife 
lamenta e repudia veementemente o ocorrido na 
tarde desta terça-feira (10), na Ilha do Retiro, durante 
o confronto entre Sport e Corinthians, válido pelas 
oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17, quando 
torcedores do time paulista foram covardemente 
atacados por vândalos. A vice-presidência jurídica 
rubro-negra já realizou a representação junto à 
Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva”.

O técnico Tite convocou o volante Da-
nilo, do Palmeiras, e oito atacantes para os 
dois amistosos da seleção brasileira mar-
cados para o mês de junho, em preparação 
para a Copa do Mundo do Catar. Foi a pe-
núltima convocação do treinador antes do 
anúncio da lista final dos jogadores que dis-
putará o Mundial, entre novembro e de-
zembro deste ano.

Inicialmente, a seleção tinha três jo-
gos agendados para o próximo mês. Mas o 
amistoso com a Argentina, o chamado Su-
perclássico das Américas, foi cancelado, se-
gundo informou o coordenador de seleções 
da CbF, Juninho Paulista, antes do anúncio 
da lista de Tite. Ele revelou que a entidade 
tenta marcar amistoso com uma seleção 
africana para a mesma data em que have-
ria o duelo sul-americano.

O primeiro jogo desta série será contra a 
Coreia do sul no seul World Cup stadium, 
na capital sul-coreana, às 20h (8h de brasí-
lia) do dia 2 de junho. Na sequência, o ad-
versário será o Japão no estádio Nacional 
de Tóquio, às 19h20 (7h20 de Brasília) do 
dia 6. O terceiro e último jogo, inicialmente 
contra a Argentina, estava agendado para 
o dia 11. Juninho Paulista adiantou que a 
CbF vai substituir por um adversário afri-
cano, na europa.

Para estes jogos, Tite apresentou uma 
novidade em sua lista: o volante Danilo. O 
jogador de 21 anos vem se destacando com 
a camisa do Palmeiras nos últimos meses. 
Curiosamente, não era o jogador que a tor-
cida palmeirense esperava ver na relação 
do treinador da seleção. Ultimamente, era 
o meia Raphael Veiga o nome mais cotado 
para aparecer no time nacional.

Tite também surpreendeu ao chamar 
27 jogadores. Inicialmente, era esperado 
que convocasse apenas 26, na expectativa 
de que a Fifa confirme esse mesmo núme-
ro de atletas para a Copa do Mundo. A enti-
dade já indicou que vai permitir o aumento 
na lista de convocados, mas ainda não ofi-
cializou essa ampliação.

Com 27 atletas, o treinador inflou a lis-
ta de atacantes e de laterais (que passou de 
quatro para cinco atletas). Geralmente, Tite 
chama seis ou sete atacantes. Desta vez, am-
pliou para oito ao promover os retornos de 
Gabriel Jesus, Raphinha e Matheus Cunha. 
Ele confirmou as presenças de Vinicius Ju-
nior e Rodrygo, ambos do Real Madrid, 
além de Richarlison e Gabriel Martinelli. 
Antony foi a baixa de maior peso.

Havia expectativa também para a lis-
ta de laterais. A disputa está aberta para os 
dois lados. Tite chamou Daniel Alves e Da-
nilo para a direita. Na esquerda, há quatro 
nomes para duas vagas. Ontem,, Alex San-
dro, Guilherme Arana e Alex Telles foram 
chamados e esquentaram a briga - Renan 
Lodi ficou fora.

Tite ampliou a relação de atletas por con-
ta do risco de lesões e também pela proxi-
midade da final da Liga dos Campeões. 
A aguardada partida, marcada para o dia 
28 deste mês, vai reunir Real Madrid e Li-
verpool, times europeus que contam com 
diversos brasileiros convocáveis em seus 
elencos.

Um deles é o volante Fabinho, que saiu 
de campo machucado na terça em jogo do 
Liverpool. ele foi chamado mesmo assim. 
No meio-campo, Tite demonstra ter me-
nos dúvidas. Philippe Coutinho, que vol-
tou à seleção na convocação anterior, voltou 
a ser chamado e ganhou força para assegu-
rar seu lugar na Copa. Arthur e Gerson não 
foram incluídos nesta lista.

Na zaga, Gabriel Magalhães saiu na 
frente na disputa direta com Felipe, do Atlé-
tico de Madrid. Tite vem indicando em suas 
convocações que Marquinhos, Thiago Silva 
e Éder Militão já estão garantidos no Mun-
dial. O trio foi chamado mais uma vez.

Depois desta série de amistosos, a sele-
ção de Tite enfrentará a Argentina, no dia 22 
de setembro, em partida válida ainda pelas 
Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do 
Mundo do Catar. Trata-se da reedição da-
quele jogo interrompido pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no 
estádio do Corinthians, em são Paulo, em 
5 de setembro do ano passado. O resultado 
não vai alterar a classificação final das Eli-
minatórias, com o Brasil no primeiro lugar 
e a Argentina, em segundo.

Paraibano Matheus Cunha volta a ser chamado para os jogos contra a Coreia do Sul e Japão, nos dias 2 e 6 de junho

Meia Danilo é a novidade da seleção
convocação de tite

Felipe Rosa Mendes 
Agência Estado

Confira abaixo a lista dos ConvoCados de tite

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton 

(Palmeiras);

laterais: Daniel Alves (Barcelona), Alex Sandro (Juventus), Guilher-

me Arana (Atlético-MG), Alex Telles (Manchester United) e Danilo 

(Juventus);

Zagueiros: Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Chel-

sea), Éder Militão (Real Madrid) e Gabriel Magalhães (Arsenal).

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Fred (Manchester Uni-

ted), Bruno Guimarães (Newcastle), Lucas Paquetá (Lyon), Danilo 

(Palmeiras), Fabinho (Liverpool) e Philippe Coutinho (Aston Villa);

atacantes: Neymar (PSG), Raphinha (Leeds), Gabriel Jesus (Man-

chester City), Vinicius Junior (Real Madrid), Rodrygo (Real Madrid), 

Richarlison (Everton), Matheus Cunha (Atlético de Madrid) e Gabriel 

Martinelli (Arsenal).

Convocados
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O paraibano Matheus Cunha tem mais uma chance para se garantir na Copa

Tite chamou 27 jogadores para os amistosos que vão acontecer em junho
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Os netos menores de idade criados 
pelos avós, sob tutela ou sob guarda, 
podem se igualar aos filhos e ter direito 
à pensão por morte. Essa foi uma deci-
são do Supremo Tribunal Federal (STF), 
que em junho de 2021 decidiu que crian-
ças ou adolescentes que estiverem sobre 
a guarda dos avós terão direito a pen-
são por morte, desde que comprovem 
que dependiam deles. “Para isso, eles 
devem estar tutelados ou sob guarda de 
seus ascendentes”. A informação é da 
advogada Rayane Albuquerque, da Co-
missão de Direito Previdenciário da Or-
dem dos Advogados do Brasil na Paraí-
ba (OAB-PB).

Ela lembra que desde junho do ano 
passado “aqueles avós que cuidam dos 
seus netos, que têm a tutela ou a guarda 
deles, com o documento fornecido pelo 
Conselho Tutelar, em caso de morte dos 
avós têm direito à pensão. Agora, para 
que isso ocorra, será necessário o cum-
primento de alguns requisitos, como por 
exemplo a comprovação da dependên-
cia econômica dos netos”, destaca Raya-
ne Albuquerque.

A advogada afirma que a dependên-
cia econômica dos netos pode ser com-
provada através do registro de guarda 
definitivo já regularizado. A comprova-
ção pode ser pela declaração do Impos-
to de Renda onde o avô ou avó coloca o 
neto ou netos como dependentes; atra-
vés do comprovante de mensalidade de 
escolas ou cursos que são pagos pelos 
avós; pelos comprovantes de pagamen-
to de material escolar, alimentação, re-
médios ou extratos bancários que com-
provem a dependência.

Quanto a duração da pensão por 

morte para os netos curatelados, Rayane 
Albuquerque ressalta que ela dura até o 
menino ou menina completarem 21 anos 
de idade. “Salvo os acasos em que os ne-
tos maiores de idade sejam inválidos e se 
essa invalidez tenha sido adquirida an-
tes da morte dos avós. Nesse caso, a pen-
são será vitalícia”, explica.

De acordo com a reforma da Previ-
dência, o prazo para pedir o benefício é 
de 180 dias para os menores de 16 anos. 
Cumprindo essa data, eles poderão re-
ceber os valores desde a data do óbito. 
Se a pensão for solicitada após esse pra-
zo, o pagamento será a partir da data do 
pedido no INSS.

A pensão por morte pode ser solicita-
da pelo Meu INSS ou agendar o atendi-
mento presencial pelo telefone 135. Em 
muitos casos, a data do óbito será consi-
derada data de referência para o cálculo 
do valor a ser recebido.

Os documentos necessários para o 
pedido de pensão por morte são os se-
guintes: documentos do avô ou avó fa-
lecida, incluindo certidão de óbito, sen-
tença declaratória de morte presumida, 
carteiras de trabalho e guias da Previ-
dência Social (GPS).

A pensão por morte é um benefício 
previdenciário pago para os dependen-
tes do segurado que veio a falecer ou em 
caso de desaparecimento e tiver sua mor-
te declarada judicialmente. Nesses ca-
sos, a pensão por morte pode ser libera-
da para os netos, para o cônjuge (marido, 
mulher, companheiro ou companheira); 
os filhos menores de 21 anos; e os filhos 
maiores de idade que apresentem inca-
pacidade para o trabalho.

A lei ainda estabelece outros depen-
dentes. Contudo, é necessário compro-
var a dependência econômica do segu-
rado: os pais; o irmão menor de 21 anos 

Menores de idade, sob tutela ou guarda, podem se igualar aos filhos e ter direito ao benefício com a morte dos avós

Netos também têm direito a pensão
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA

Obituário
Rivanilson Serafim (Lê)
8/5/2022 – Aos 27 anos, na Rodovia 
PB-306, entre as cidades de 
Santana de Mangueira e Manaíra, 
na Paraíba, em um acidente de 
motocicleta. Ele só foi encontrado 
na segunda-feira (9), nas 
proximidades da localidade Riacho dos Cachorros.

Foto: A Tribuna do Sertão

Desde sexta-feira passada estou em São Paulo. 
Vim passar o Dia das Mães com a minha filha 
Cristianne, que mora aqui já faz alguns anos, 

e também sair um pouco. Às vezes é bom tomar 
outros ares, fazer compras e, claro, visitar espaços 
históricos e culturais. Mas fazer compras está no topo 
da lista, vou aproveitar a ampla oferta da metrópole 
mais populosa do país, pois meu biotipo germânico 
não se adequa à estatura média das brasileiras e 
encontrar em Campina Grande calçados e roupas no 
meu modelo é uma penúria. Assim, no sábado saí às 
compras, mas passando pela famosa Avenida Faria 
Lima, avistei a casa de shows Canto da Ema, que me 
fez recordar um momento inusitado de minha vida, 
ocorrido ali em 2006.

Naquele ano, minha amiga Rilávia Cardoso 
estava de viagem marcada para a capital paulista, 
viria comprar peças de decoração para o seu novo 
apartamento e, como não queria viajar sozinha, me 
convidou para acompanha-la. Eu estava num momento 
difícil, precisando mesmo desparecer, e aceitei. 
Somos amigas há muitos anos e ela é uma dessas 
pessoas que sempre coloca a gente pra cima, é alegre, 
descolada e uma grande ativista cultural, idealizadora, 
junto com Ajalmar Maia, do Troféu Gonzagão, que é 
considerado o Oscar da música nordestina.

Ficamos hospedadas próximo à Avenida Paulista, 
logo no primeiro dia fomos às compras e só retornamos 
ao hotel no final da tarde, quando o recepcionista 
nos entrega a chave do apartamento junto com um 
envelope com dois ingressos e um cartão dizendo que 
o motorista viria nos apanhar às 21h, assinado apenas 
com um “D”. Fiquei curiosa, Rilávia não tinha falado 
nada a respeito de sairmos à noite. Então me disse 
que ainda em Campina Grande ela havia falado por 
telefone com Dominguinhos, que é um grande amigo 
dela, e quando disse que estava indo a São Paulo ele 
a intimou a prestigiar um show no Canto da Ema, onde 
se apresentaria. Ela acrescentou que viajaria com uma 
amiga e ele disse que o convite se estendia às duas.

Sempre fui convidada por Rilávia e Ajalmar para os 
encontros de forrozeiros que eles promovem todo ano 
em Campina Grande, e eu ia, mesmo não sendo uma 
fã de forró, mas confesso que daquela vez eu preferia 
ficar descansando no hotel, mas fui, era inevitável.

O carro com o motorista chegou pontualmente, e 
como éramos convidadas entramos por uma porta 
lateral que dava acesso aos bastidores, onde se 
preparavam os artistas. Fiquei assustada com todo 
aquele corre-corre de gente cuidando dos últimos 
detalhes para o show. Rilávia, muito querida na nação 
forrozeira, era abraçada por todos e eu, sentada num 
sofá, só assistia, até que vi Dominguinhos chegando 
com seu jeito sereno pelo corredor, trazendo um chapéu 
coco de couro na cabeça, uma sanfona ao peito e um 
sorriso largo por rever a amiga de longa data. Foi então 
que fomos apresentados: Dominguinhos (disse Rilávia) 
essa é minha amiga Ida, lá de Campina Grande. Ele 
me olhou estranhando o fenótipo nada nordestino, e 
Rilávia foi logo acrescentando que minha origem era 
austríaca e que meus pais eram de Viena, mas alguém 
a chamou para ver alguma coisa e ela foi.

Ficamos eu e Dominguinhos no corredor, ambos 
constrangidos, eu sentei no sofá e ele sentou numa 
cadeira de frente de mim, se ajeitou, destravou o fole, 
olhou-me de soslaio, baixou a cabeça buscando o 
teclado do instrumento e logo que abriu a primeira 
tônica no baixo conheci que ele iria tocar uma valsa. De 
fato, e foi o ‘Danúbio Azul’: dó, dó, mi sol, sol ♫ ♫... Eu 
nunca tinha ouvido Strauss na sanfona e nunca pensei 
na vida em ver um dia Dominguinhos tocando uma 
valsa vienense pra mim. Foi um momento mágico, ele 
embevecido na giratória da valsa, com aquele sorriso 
que se espalhava na face, os olhos miúdos cresciam 
a cada efeito, sem nada ver, ouvia apenas. Porém, o 
mágico enlevo foi interrompido com a chegada de um 
assistente para levá-lo ao palco. Dominguinhos, com 
sua simplicidade e bons modos, me pegou as pontas 
dedos, fez uma mesura e disse com aquela sua voz 
cheia: foi um prazer lhe conhecer madame!

Esse momento marcou minha vida, pois na época 
eu andava com tantos problemas e “naquele instante 
me convenci que o bom da vida vai prosseguir”. 
Dominguinhos era uma alma evoluída, e voltou pro 
seu aconchego celestial dia 23 de março de 2013, aos 
72 anos.

Ida 
   Steinmüller

idasteinmuller@gmail.com | Colaboradora

Rememorando 
Dominguinhos

Ida Steinmüller é administradora, memorialista e presidente 
de honra do Instituto Histórico de Campina Grande (IHCG)

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Assis Soares Siqueira (Neném)
9/5/2022 – Aos 22 anos, em 
Patos (PB), vítima de dengue 
hemorrágica. Natural de Santa 
Luzia (PB), era ajudante de 
pedreiro. Ele teria contraído a 
doença em Campina Grande (PB), 
onde estava trabalhando na construção civil. Era 
solteiro e não deixa filhos.

Foto: Paraíba em Dia

Rayane Albuquerque: advogada da OAB-PB
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ou inválido; o enteado e o menor tutela-
do. A situação fica facilitada para os ne-
tos quando os avós têm a guarda ou tu-
tela deles. Assim fica presumido que os 
avós são responsáveis por prover a assis-
tência aos seus netos.

Rayane Albuquerque é advogada for-
mada pelo Centro Universitário de João 
Pessoa e pós-graduada em Direito Previ-
denciário pela Escola Superior de Advo-
cacia da Paraíba e membro da comissão 
de Direito Previdenciário da OAB parai-
bana. Atualmente é advogada coordena-
dora do Antério, Braz e Fernandes Advo-
cacia. Também é procuradora do Instituto 
de Previdência Própria do Município de 
Pedra Lavrada, interior da Paraíba.

Alaíde dos Santos Chianca
9/5/2022 – Aos 103 anos. Professora 
aposentada que dedicou sua 
vida profissional ao ensino da 
língua francesa. Era natural da 
cidade de Currais Novos, no Rio 
Grande do Norte, onde nasceu em 
maio de 1919. Em 1942 iniciou sua carreira como 
professora no Colégio Estadual de João Pessoa 
onde atuou por 25 anos, além de lecionar em 
outras instituições. Em 1961 ingressou na Escola 
Industrial Coriolano de Medeiros como professora 
de francês. Por mais de 20 anos também esteve à 
frente da Aliança Francesa de João Pessoa tendo 
participado da criação da instituição.

Foto: IFPB

Moacir Barbosa de Sousa
10/5/2022 – Em Lucena (PB), após 
uma parada cardíaca. Professor 
e radialista. Foi coordenador 
e chefe do Departamento do 
Curso de Comunicação Social da 

Foto: WhatsApp

Alex Araújo da Silva (Lequinho)
9/5/2022 – Aos 18 anos, na zona 
rural de Brejo de Madre de Deus, 
em Pernambuco, assassinado. 
Paraibano de Camalaú (PB) 
foi morto a tiros por uma dupla 
em uma motocicleta. Ele estava 
trafegando em um carro com um adolescente de 
17 anos, que escapou do ataque.

Foto: Notícia Paraíba

Valdemir Firmino de Sousa
10/5/2022 – Aos 23 anos, em Pombal 
(PB). Foi encontrado morto no bairro 
Nova Vida. O caso está sendo 
investigado pela Polícia Civil.

Foto: Redes Sociais

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e também 
coordenador do Curso de Comunicação Social 
na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). Estava aposentado desde 2013. Na área de 
radiodifusão, atuou em história da mídia sonora, 
tecnologias digitais, jornalismo, cinema, publicidade 
e propaganda. Escreveu livros de poesia e sobre a 
história e a tecnologia do rádio, como ‘Do Gramofone 
ao Satélite’, sobre a evolução do rádio paraibano. 
Também era membro da Academia Paraibana de 
Cinema (foi presidente de 2015 a 2018).

Manoel da Costa Lima Neto
8/5/2022 – Aos 67 anos, em Recife 
(PE), em decorrência de uma 
infecção generalizada. Maestro 
que foi um dos fundadores da 
Escola de Música do Galo da 
Madrugada, em Pernambuco.

Foto: Instagram

Leonid Kravchuk
10/5/2022 – Aos 88 anos. Foi o 
primeiro presidente da Ucrânia 
depois do fim da antiga União 
Soviética. Em junho de 2021, ele 
foi submetido a uma operação no 
coração e entrou em coma. Ocupou 
a presidência entre 1991 e 1994.

Foto: Jornal de Angola



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
TOMADA DE PREÇOS Nº  00014/2022

AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO
De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-

mento da Tomada de Preços n° 00014/2022, para locação e prestação de serviços de veículos, e 
ADJUDICO o seu objeto às empresas e pessoas físicas, conforme quadro abaixo: 

ITENS
ESPECIFICAÇÕES 

DOS TRANPORTES

LICITANTES 

VENCEDORES

CPF/CNPJ

VALOR MENSAL/
GLOBAL DA PROPOSTA

1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PARA O TRANSPORTE DE ES-
TUDANTES DO SÍTIO AVE MARIA 
ATÉ  PB 364, TURNO - TARDE.  
VEÍCULO EMPLACADO, REVI-
SADO, EM BOM ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO, MOTORISTA, 
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO 
EM GERAL POR CONTA DO 
CONTRATADO (A).

JOSÉ GOMES NETO
068.612.964-49

2.050,00
22.550,00

2

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PARA O TRANSPORTE DE ES-
TUDANTES DO SITIO BADÚ, 
SÍTIO SERRA DE SÃO PEDRO 
ATÉ  PB 364, TURNO - TARDE.  
VEÍCULO EMPLACADO, REVI-
SADO, EM BOM ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO, MOTORISTA, 
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO 
EM GERAL POR CONTA DO 
CONTRATADO (A).

FRANCISCA REGINA 
DE LACERDA
027.782.724-88

3.780,00
41.580,00

3

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PARA O TRANSPORTE DE ES-
TUDANTES DA CIDADE DE 
AGUIAR P/CIDADE DE PATOS   - 
DISTÂNCIA 120 KM - 01 VIAGEM/
DIA.  VEÍCULO EMPLACADO, RE-
VISADO, EM BOM ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO, MOTORISTA, 
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO 
EM GERAL POR CONTA DO 
CONTRATADO (A).

I R A N  A LV E S  D E 
SOUZA
29.556.538/0001-69

4.440,00
48.840,00

4

LOCAÇÃO DE UM VEICÚLO 
COM 7 LUGARES, A PARTIR 
DO ANO/MODELO 2020, COM-
PLETO, MOTOR A PARTIR DE 
1.6, QUILOMETRAGEM LIVRE, 
PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE, POR 
TEMPO INTEGRAL. VEÍCULO 
EMPLACADO, REVISADO, COM 
SEGURO ATUALIZADO, TROCA 
DE PNEUS, OLEO, FILTRO  E 
MANUTENÇÃO EM GERAL POR 
CONTA DO CONTRATADO (A).

FENIX RENTAL CAR 
– LOCAÇÃO DE VEÍ-
CULOS AUTOMOTO-
RES LTDA
29.773.992/0001-71

4.950,00
54.450,00

5

LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO  COM 
5 LUGARES, A PARTIR DO ANO 
2020, MODELO 2021, MOTOR 
A PARTIR DE 1.6,  COMPLETO, 
PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE, POR 
TEMPO INTEGRAL. VEÍCULO 
EMPLACADO, REVISADO, COM 
SEGURO ATUALIZADO, TROCA 
DE PNEUS, OLEO, FILTRO  E 
MANUTENÇÃO EM GERAL POR 
CONTA DO CONTRATADO (A).

LOCADORA DE VE-
ÍCULOS SANTA TE-
REZINHA EIRELI EPP
17.161.157/0001-00

2.450,00
26.950,00

6

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
UM VEICULO COM 5 LUGARES, 
SEDAN,  A PARTIR DO ANO DE 
2000,  MOTOR A PARTIR DE 1.0, 
COM AR CONDICIONADO, PARA 
O TRANSPORTE DA EQUIPE 
DO PSF DA ZONA RURAL. POR 
VIAGEM. (ATÉ 25 VIAGENS) POR 
MÊS.VEÍCULO EMPLACADO, 
REVISADO, EM BOM ESTADO 
DE CONSERVAÇÃO, MOTORIS-
TA, COMBUSTÍVEL E MANUTEN-
ÇÃO EM GERAL POR CONTA DO 
CONTRATADO (A).

J O S É  A M A N C I O 
NETO
36.770.627/0001-79

25 x 95,00
2.375,00
26.125,00

7

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
UM VEICULO   COM 5 LUGA-
RES, A PARTIR DO ANO 2007,  
MOTOR A PARTIR DE 1.0,  COM-
PLETO, PARA O TRANSPORTE 
DE PESSOAS CARENTES DO 
MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO 
DE CONSULTAS, EXAMES NAS 
CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOU-
SA, POR VIAGEM. 10 Viagens 
para cada destino.  VEÍCULO EM-
PLACADO, REVISADO, EM BOM 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO, 
MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E 
MANUTENÇÃO EM GERAL POR 
CONTA DO CONTRATADO (A).

DAMIÃO JOSÉ DE 
SOUSA
798.478.464-72

05 x 280,00
05 X 280,00
5.600,00
61.600,00

8

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
UM VEICULO TIPO MICROONI-
BUS, COM POTENCIA A PARTIR 
DE 127 CV, A PARTIR DE 16 
LUGARES, BASICO DIESEL, A 
PARTIR DO ANO 2007,  PARA 
O TRANSPORTE DE PESSO-
AS CARENTES DO MUNICIPIO 
PARA REALIZAÇÃO DE CON-
SULTAS, EXAMES NAS CIDADES 
DE PIANCÓ, POR PASSAGEM. 
(70 PASSAGENS) POR MÊS.  
VEÍCULO EMPLACADO, REVI-
SADO, EM BOM ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO, MOTORISTA, 
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO 
EM GERAL POR CONTA DO 
CONTRATADO (A).

C O N S T R U T O R A 
APODI EIRELI
17.620.703/0001-15

2.100,00
23.100,00

9

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
UM VEICULO  TIPO MICROONI-
BUS, COM POTENCIA A PARTIR 
DE 127 CV, A PARTIR DE 15 
LUGARES, BASICO DIESEL, A 
PARTIR DO ANO 2008, PARA O 
TRANSPORTE DE PESSOAS 
CARENTES DO MUNICIPIO PARA 
REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, 
EXAMES NA CIDADE DE ITA-
PORANGA, POR PASSAGEM. 
(100 PASSAGENS) POR MÊS.  
VEÍCULO EMPLACADO, REVI-
SADO, EM BOM ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO, MOTORISTA, 
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO 
EM GERAL POR CONTA DO 
CONTRATADO (A).

C O N S T R U T O R A 
APODI EIRELI
17.620.703/0001-15

3.500,00
38.500,00

10

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
UM VEICULO COM 5 LUGARES, 
A PARTIR DO ANO DE 2016, MO-
DELO 2017,  MOTOR A PARTIR 
DE 1.0, COM AR CONDICIONA-
DO, PARA O TRANSPORTE DE 
PESSOAS CARENTES DO MU-
NICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE 
TRATAMENTO MÉDICO ESPE-
CIALIZADO, CONSULTAS, EXA-
MES FORA DO DOMICÍLIO, POR 
VIAGEM AO MÊS. VEÍCULO EM-
PLACADO, REVISADO, EM BOM 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO, 
MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E 
MANUTENÇÃO EM GERAL POR 
CONTA DO CONTRATADO (A).

JOÃO BATISTA BRAZ 
GONÇALVES
478.735.404-30

1.770,00
19.470,00

11

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE UM VEICULO CAMIONETE 
CARR. ABERTA, A PARTIR DO 
ANO/, MODELO DE 1990, PARA 
TRANSPORTE DE PESSOAS CA-
RENTES ATENDIDAS PELO PSF 
DR. ANDRÉ SOARES DA SILVA 
FILHO (SÍTIO RIACHO VERDE), 
QUANDO ENCAMINHADAS PARA 
O HOSPITAL DO MUNICÍPIO, 
VEÍCULO EMPLACADO, REVI-
SADO, EM BOM ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO, MOTORISTA, 
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO 
EM GERAL POR CONTA DO 
CONTRATADO (A).

JOÃO GOMES 
FREIRES FILHO
104.703.564-21

2.600,00
28.600,00

12

LOCAÇÃO DE DE UM VEICULO 
CAMINHÃO BASCULHANTE 
COM COM CARROCERIA ABER-
TA, CAPACIDADE A PARTIR 
DE 0,5 m³, A PARTIR DO ANO/
MODELO 1978, PARA FICAR A 
DISPOSIÇÃO DA  SECRETA-
RIA DE INFRA-ESTRUTURA.  
VEÍCULO EMPLACADO, REVI-
SADO, EM BOM ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO, MOTORISTA, 
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO 
EM GERAL POR CONTA DO 
CONTRATADO (A).

COMAK LOCAÇÃO 
DE MÁQUINAS E CA-
MINHÕES LTDA - ME
20.338.438/0001-91

6.400,00
70.400,00

13

LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO  
COM 5 LUGARES, A PARTIR 
DO ANO 2022, MODELO 2022, 
MOTOR A PARTIR DE 1.0 TUR-
BO,  COMPLETO, PARA FICAR A 
DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA 
CHEFE DE GABINETE, POR 
TEMPO INTEGRAL. VEÍCULO 
EMPLACADO, REVISADO, COM 
SEGURO ATUALIZADO, TROCA 
DE PNEUS, OLEO, FILTRO  E 
MANUTENÇÃO EM GERAL POR 
CONTA DO CONTRATADO (A).

LOCADORA DE VE-
ÍCULOS SANTA TE-
REZINHA EIRELI EPP
17.161.157/0001-00

4.950,00
54.450,00

OBS: Republicado por incorreção
Aguiar - PB, 05 de Maio de 2022

Manoel Batista Guedes Filho
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar 
n.º 123/2006 alterações, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na moda-
lidade Pregão Presencial do tipo menor preço, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura 
Municipal de ALAGOINHA, no dia 26/05/2022 as 09:00 horas. Objetivo: Contratação de empresa 
especializada para o transporte de estudantes da educação básica da rede municipal de ensino. 
Maiores informações e aquisição do edital através do link http://www.alagoinha.pb.gov.br ou e-mail; 
alagoinhalicitacao2021@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro 
- Alagoinha - PB, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Alagoinha, 11 de maio de 2022.
WALBERTO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00026/2022, para o dia 16 

de Maio de 2022 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Olívio Maroja, 
278 - Bela Vista - Araçagi - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 11 de Maio de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica que dará continuidade a Tomada de Preços nº 

00001/2022, no dia 13 de maio de 2022 às 13:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua 
Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com.

Aroeiras - PB, 09 de maio de 2022.
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00007/2022. OBJETO: Aquisição parcelada de materiais elétri-
cos diversos, destinados as secretarias deste município. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes 
empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, 
comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo 
contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores: Center Luz Materiais Eletricos Ltda - ME - CNPJ 13.603.534/0001-54. 
Gustavo Xavier Garcez - CNPJ 26.303.607/0001-34. Lumiart Comercio e Servicos Ltda - CNPJ 
40.351.078/0001-75. Luminoza Comercio de Material Eletrico Hidraulico e Telefonia Ltda - CNPJ 
70.047.329/0001-93. Matec Materiais Eletricos e de Construcoes Ltda - CNPJ 18.100.267/0001-
16. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, 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.

Baia da Traição - PB, 10 de Maio de 2022
EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE CANCELAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica o cancelamento da sessão pública das 08:00 

hs do dia 20 de Maio de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas a Tomada de 
Preços nº 00005/2022, que objetiva: Contratação de empresa especializada em construção civil, 
para Construção de Creche Municipal com capacidade para 50 (cinquenta) crianças, no Bairro 
loteamento São Francisco, Baía da Traição/PB. Justificativa: Razões de interesse público. Informa-
ções: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Dom Pedro 
Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB. Telefone: (083) 99301–0780. E-mail: licitabaia@gmail.com. 

Baia da Traição - PB, 11 de Maio de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00004/2022, para o dia 24 

de Maio de 2022 às 09:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Thomaz de Aquino, 
06 - Centro - Barra de São Miguel - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 dos dias úteis, 
no referido endereço. Telefone: (83) 3358–1005. E-mail: cplbarradesaomiguel@gmail.com.

Barra de São Miguel - PB, 11 de Maio de 2022
CLAUDIA MARIA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Thomaz de Aquino, 06 - Centro - Barra de São Miguel - PB, às 10:30 horas do dia 24 de Maio 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 
VEICULOS LEVES. 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 Fe-
deral nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 0005/14; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 12:00 dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3358–1005. E-mail: cplbarradesaomiguel@gmail.com. Edital: 
www.barradesaomiguel.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Barra de São Miguel - PB, 11 de Maio de 2022
CLAUDIA MARIA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0043/2022 – PMBV
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE OFICINA EM GERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A 
FROTA DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA- PB.

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0013/2022 – 
PMBV; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0049/2022 – PMBV

DOTAÇÃO: Recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2022 – Recursos ordinários.
VIGÊNCIA: DE  12 Meses 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CNPJ: 08.940.702/0001-67 CONTRA-

TADO: RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA
CNPJ: 40.983.728/0001-03
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 48.864,88 (Quarenta e Oito Mil Oitocentos e Sessenta e Quatro 

Reais e Oitenta e Oito Centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE FÓRMULAS LÁCTEAS E 
SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADE 
DE SUPLEMENTAÇÃO E OU ALIMENTAÇÃO ESPECIAL CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, 
PRESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA MÉDICA E/OU DE NUTRICIONISTA PARA OS USUÁRIOS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 
2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CENTRO 
ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL – CENEP LTDA - R$ 222.755,00; 
TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 222.138,00.

Belém - PB, 11 de Maio de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: GM COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 42.660,00; MAIS DISTRIBUICOES 
PB COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 18.550,00; MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS - R$ 
51.915,60; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - R$ 4.640,00.

Belém - PB, 11 de Maio de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB; ADJUDICO o seu objeto a: GM COMERCIO E 
SERVICO LTDA - R$ 42.660,00; MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 
18.550,00; MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS - R$ 51.915,60; VIVA DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS LTDA - R$ 4.640,00.

Belém - PB, 10 de Maio de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00042/2022
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: Aquisição de Tinta á base 
de Resina Acrílica emulsionada em água para demarcação de Sinalização Viária e Microesfera de 
vidro. Abertura da sessão pública: 11:00 horas do dia 24 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 
11:15 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, 11 de Maio de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00004/2022
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, torna público que fará realizar através da Comissão 

Permanente de Licitação, sediada na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Ca-
bedelo - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Junho de 2022, licitação modalidade Concorrência, 
do tipo menor preço global para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA BACIA DO JARDIM CAMBOI-
NHA. Recursos: Próprios. 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 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/
ransparencia; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 11 de Maio de 2022
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da CPL

CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2022, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALI-
ZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS 
E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB DA CÃMARA MUNICIPAL DE CACIMBA 
DE DENTRO, PARECERES ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS 
SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, 
EXERCÍCIO 2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ASTEC 
GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA - R$ 46.800,00.

Cacimba de Dentro - PB, 11 de Abril de 2022
TIAGO PEREIRA DOS SANTOS

Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA 
ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS 
EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB DA CÃMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DEN-
TRO, PARECERES ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE 
ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, EXER-
CÍCIO 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2022. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO DE 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE 
DENTRO/PB (RECURSOS ORDINÁRIOS) – 01.031.2001.2001 – ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Cacimba de 
Dentro-PB e: CT Nº 00006/2022 - 11.04.22 - ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS 
S/S LTDA - R$ 46.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2022
A Prefeitura Municipal do Caturité através do Presidente da CPL abaixo transcrito TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados o ADIAMENTO do seguinte - TOMADA DE PREÇOS 
Nº. 003/2022, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto  é Reforma e Ampliação da Escola Municipal 
Antônio Trovão de Melo no município de Caturité - PB, fica adiada a fase de abertura de propostas 
que estava marcada para o dia  13/05/2022, a nova sessão será realizada no dia 20/05/2022 às 
09h30min (Horário Local).

Caturité - PB, 11 de Maio de 2022.
Helder Francisco Nunes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

PB 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, às 13:00 horas do dia 25 de Maio de 2022, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de 
Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de milho para entrega no período do São João do 
exercício vigente pela Secretaria de Trabalho e Ação Social e suas unidades vinculadas. 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 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Conde - PB, 06 de Maio de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia PB 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de lençóis, edredons 
e toalhas. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 27 de Maio de 2022. Início da 
fase de lances: 09:01 horas do dia 27 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 Municipal 
nº 0146/19; Decreto Municipal nº 007/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a 
Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. E-
-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 11 de Maio de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia PB 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de refeição tipo quentinha e lanche, mediante requisição periódica e conforme cardápio definido. 
Abertura da sessão pública: 15:30 horas do dia 26 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 15:31 
horas do dia 26 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 Municipal nº 007/21; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 as 18:00 
horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 10 de Maio de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rodovia PB 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de gás de cozinha GLP – botijão de 13 kg vazio e recarga –, mediante requisição periódica. Aber-
tura da sessão pública: 13:00 horas do dia 26 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 13:01 
horas do dia 26 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 Municipal nº 007/21; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 as 18:00 
horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 11 de Maio de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia PB 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Execução de serviços 
funerários diversos incluindo fornecimento de urna, decoração e transporte para translado. Aber-
tura 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 Municipal nº 007/21; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 as 18:00 
horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 10 de Maio de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Av. Ministro José Américo, S/N - Centro - Congo - PB, por meio do site www.portalde-
compraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE PNEUS. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 25 de Maio de 
2022. Início da fase de lances: 08:31 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) 3359–1100. E-mail: licitacao@congo.pb.gov.br. Edital: www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Congo - PB, 11 de Maio de 2022
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Ministro José Américo, S/N - Centro - Congo - PB, por meio do site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
LUBRIFICANTES. Abertura da sessão pública: 10:30 horas do dia 25 de Maio de 2022. Início 
da fase de lances: 10:35 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) 3359–1100. E-mail: licitacao@congo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Congo - PB, 11 de Maio de 2022
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 12 de maio de 2022      25Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através da seu Presidente da CPL, torna público que reali-

zará a Tomada de Preços Nº 004/2022 (Processo Administrativo nº 060/2022). Vejamos a seguir: 
Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na construção 
de uma Unidade Escolar com 06 (seis) salas de aula no município de Coremas-PB, conforme 
planilhas orçamentárias de custos (Convênio com o Estado da Paraíba CV n° 0199/2021). Data 
prevista para realização da sessão publicação: 30/05/2022. Horário prevista para início da sessão 
publicação: 08h:30min (Oito horas e trinta minutos). Local previsto para realizada a sessão pública 
e recebimento e abertura dos envelopes (proposta e habilitação): Rua Maria Alves Barbosa, S/N, 
Centro, Coremas-PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin). Download do edital: www.coremas.
pb.gov.br ou Prefeitura (08h00min às 12h00min). 

Coremas-PB, 10 de maio de 2022.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

A Prefeitura de Coremas-PB, vem através da seu Presidente da CPL, torna público que reali-
zará a Tomada de Preços Nº 005/2022 (Processo Administrativo nº 061/2022). Vejamos a seguir: 
Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia para construção 
de 01 (uma) creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças, com base no programa Para-
íba primeira infância no Município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos 
(Convênio com o Estado da Paraíba VC n° 0478/2021). Data prevista para realização da sessão 
publicação: 30/05/2022. Horário prevista para início da sessão publicação: 10h:30min (Dez horas 
e trinta minutos). Local previsto para realizada a sessão pública e recebimento e abertura dos 
envelopes (proposta e habilitação): Rua Maria Alves Barbosa, S/N, Centro, Coremas-PB (Audi-
tório do Centro de Cultura Shaolin). Download do edital: www.coremas.pb.gov.br ou Prefeitura 
(08h00min às 12h00min). 

Coremas-PB, 10 de maio de 2022.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022

A Prefeitura de Coremas-PB, vem através da seu Presidente da CPL, torna público que realizará 
a Tomada de Preços Nº 006/2022 (Processo Administrativo nº 062/2022). Vejamos a seguir: Objeto: 
Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia para pavimentação 
em paralelepípedo das diversas Ruas: 01ª) Continuação da Rua João Alves de Araújo (Bairro: 
Josefa Dantas Alecrim); 02ª) Continuação da Rua Manoel Benedito Filho (Bairro: Josefa Dantas 
Alecrim); 03ª) Travessa Maria do Socorro Sá (Bairro: Dnocs); 04ª) Rua João Araújo Sobrinho 
(Bairro: Dnocs); 05ª) Travessa Maria Ribeiro da Silva (Bairro: Lucrenato Ramalho); 06ª) Rua 
Iracema Gonçalves Cavalcante - Lado esquerdo (Bairro: Lucrenato Ramalho); 07ª) Rua Iracema 
Gonçalves Cavalcante - lado direito, (Bairro: Lucrenato Ramalho); 08º Rua Joaquim Nogueira de 
Brito (Bairro: Lucrenato Ramalho); 09ª) Rua José Lúcio da Silva (Bairro: Lucrenato Ramalho); 10ª) 
Rua Noemia de Paula Leite (Bairro: Lucrenato Ramalho). Todas localizadas na sede do município 
de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos. Data prevista para realização da 
sessão publicação: 30/05/2022. Horário prevista para início da sessão publicação: 14h:00min 
(Quatorze horas). Local previsto para realizada a sessão pública e recebimento e abertura dos 
envelopes (proposta e habilitação): Rua Maria Alves Barbosa, S/N, Centro, Coremas-PB (Audi-
tório do Centro de Cultura Shaolin). Download do edital: www.coremas.pb.gov.br ou Prefeitura 
(08h00min às 12h00min). 

Coremas-PB, 10 de maio de 2022.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

A Prefeitura de Coremas-PB, vem através da seu Presidente da CPL, torna público que 
realizará a Tomada de Preços Nº 007/2022 (Processo Administrativo nº 063/2022). Vejamos 
a seguir: Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia 
para pavimentação em paralelepípedo das diversas ruas: 01º) Rua Luiz Marino (Bairro: Cruz 
da Tereza); 02ª) Continuação da Rua José Honório de Souza (Bairro: Cruz da Tereza); 03ª) 
Continuação da Rua Raimundo Nonato Tomaz (Bairro: Cruz da tereza); 04º) Travessa Torqua-
to Joaquim da Silva (Bairro: Cabo Branco); 05ª) Continuação Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo 
Branco); 06ª) Travessa Nivaldo Dionizio (Bairro: Cabo Branco); 07ª) Rua Projetada 01 (Bairro: 
Cabo Branco); 08ª) Travessa Monica Maria Pires (Bairro: Cabo Branco); 09ª) Rua Projetada 
02 (Bairro: Cabo Branco); 10ª) Ladeira ao Lado da Rua Projetada 02 (Bairro: Cabo Branco); 
11ª) Continuação da Travessa Genesio Alexandrino Vale (Bairro: Cabo Branco); 12ª) Travessa 
João Virgulino da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 13ª) Rua Geraldo Amorim (Bairro: Alto da 
Boa Vista); 14ª) Continuação Rua Maria Ivonete Alves da Silva (Bairro: Alto da Boa Vista); 15ª) 
Rua Candia Gendina da Conceição (Bairro: Alto da Boa Vista); 16ª) Continuação Rua Antônio 
Lopes Filho (Bairro: Antônio Clementino de Souza); 17ª) Rua Francisco Batista Silva (Bairro: 
Antônio Clementino de Souza); 18ª) Rua José Pereira de Almeida (Bairro: Antônio Clementino 
de Souza). Todas na sede do município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias 
de custos. Data prevista para realização da sessão publicação: 30/05/2022. Horário prevista 
para início da sessão publicação: 16h:00min (Dezesseis horas). Local previsto para realizada 
a sessão pública e recebimento e abertura dos envelopes (proposta e habilitação): Rua Maria 
Alves Barbosa, S/N, Centro, Coremas-PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin). Download 
do edital: www.coremas.pb.gov.br ou Prefeitura (08h00min às 12h00min). 

Coremas-PB, 10 de maio de 2022.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO

E VALOR AO CONTRATO Nº 027/2022
Dispensa de Licitação Nº 021/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: 

Jocelio da Silva Buriti – ME (Jocelio Buriti Locação), CNPJ Nº 42.076.052/0001-91; Considerando 
que a vigencia do contrato vai até 30 de abril de 2022; que o serviço prestado é de natureza 
continuada e que atende às demandas da Secretaria de Educação e demais secretarias essen-
ciais da municipalidade diariamente, sendo assim, a nova vigência passa a ser de 30/04/2022 a 
30/07/2022, fica justificado o acréscimo de 100% ao prazo 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$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com isso o valor 
total contratado passou para R$ 27.000,00 (vinte sete mil reais), ficando o acréscimo de 100% 
ao valor inicialmente contratado, 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. Jocelio da Silva Buriti 
(Pela contratada).

Coremas-PB, 21 de abril de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
O Município de Coxixola/PB, torna público através do Presidente da CPL, para conheci-

mento dos interessados que decidiu tornar sem efeito a Publicação do Aviso de Homologação 
da TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022, que tem como Objeto a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA 
DOS ESTÁDIOS MUNICIPAIS DO CAMPO DO VELHO E SERROTE APERTADO, AMBOS 
NO MUNICÍPIO DE COXIXOLA/PB. Motivo: Equívoco nas informações repassadas pelo setor 
competente. Data da Publicação: Diário Oficial do Estado da Paraíba, datado em 04/05/2022, 
Jornal A União, datado em 04/05/2022. 

Coxixola - PB, 09 de maio de 2022
VANDSON NEY DE AMORIM BRITO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA NESTE 
MUNICÍPIO. DATA, HORA E LOCAL: 30/05/2022, às 09:00 horas (horário local), na sala da CPL, 
Prédio da Prefeitura de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, Centro, Cuité – PB. EDITAL E IN-
FORMAÇÕES: Os interessados poderão obter cópia do Edital completo junto a CPL no endereço 
supracitado ou no site www.cuite.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. Demais informações na sede da 
CPL ou por e-mail licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 10 de maio de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Av. Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 08:30 horas 
do dia 25 de Maio de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Contratação de firma prestadora de serviços para manutenção das podas, roçada, 
capinagem e outros nos logradouros públicos e outras localidades desta Municipalidade. 
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 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 993287104. E-mail: licitacuite@gmail.com. Edital: www.cuitedemamanguape.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Cuité de Mamanguape - PB, 11 de Maio de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS DE ENGENHARIA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00030/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cuité de Mamanguape: 3390.36 Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Física 3390.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuité 
de Mamanguape e: CT Nº 00135/2022 - 11.05.22 - EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS 
DE ENGENHARIA LTDA - R$ 44.660,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHA-
RIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICIPIO 
DE CUITE DE MAMANGUAPE, EXCETO FUNDO DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DV00031/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cuité de Mamanguape: 
3390.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 11/05/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00136/2022 - 11.05.22 
- CELSO BECO DE SOUZA 70351870490 - R$ 40.000,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE DOIS LETREIROS, 
CONFORME DISCRIMINAÇÃO E TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Dis-
pensa de Licitação nº DV00032/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cuité 
de Mamanguape: 3390.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00137/2022 - 11.05.22 - CLEISON DE SOUZA NUNES 
05548879596 - R$ 36.000,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Maio de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de 
Material Esportivo diversos, destinado a esta Prefeitura. 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 425/17; 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) 98708–0527. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Curral de Cima - PB, 11 de Maio de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00015/2022, Aquisição de 

01 (uma) ambulância tipo: A - Simples Remoção tipo Furgoneta 0KM primeiro uso, destinada a 
Secretaria de Saúde deste município, conforme especificações do Termo de Referência, para o dia 
18 de Maio de 2022 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Josefa Eugênia, 
S/N - Centro - Curral de Cima - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no referido endereço. Telefone: (83) 98708–0527. E-mail: getulio82@gmail.com. 

Curral de Cima - PB, 11 de Maio de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva em veículos leves, utilitários e pesados que compõem a frota do Mu-
nicípio de Esperança, com o fornecimento e troca de todas e quaisquer peças, componentes 
e acessórios novos que se fizerem necessários para que os veículos sejam mantidos em 
perfeitas condições de uso, compreendendo: (a) Serviços mecânicos em geral; (b) Serviços 
elétrico–eletrônicos; (c) Serviços de suspensão/direção e Assistência d. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00014/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Esperança: 02.002–GABINETE DO PREFEITO 02002.04.122.2001.2002 – MANUTENCAO 
DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–
PESSOA JURIDICA 001 02004.04.122.2001.2005 – MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMI-
NISTRACAO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 
001 02.007–SECRETARIA DE EDUCACAO 02007.12.361.1003.2015 – MANUT DAS ATIV 
DO ENSINO FUNDAMENTA MDE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–
PESSOA JURIDICA 111 02007.12.361.1003.2014 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM 
FUNDEB 40% 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 
113 02007.12.361.1003.2017 – MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.39.00.00 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 111 3.3.90.39.00.00 OUTROS 
SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 113 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS 
DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 120 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TER-
CEIROS–PESSOA JURIDICA 124 02.011–SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 
02011.15.122.2001.2045 – MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE 
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 001 02.012–SEC 
DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 02012.20.122.2001.2051 – MAN DAS A. SEC 
DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI-
ROS–PESSOA JURIDICA 001 09.009–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09009.10.301.1017.2030 
– MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS 
DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 211 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI-
ROS–PESSOA JURIDICA 214 09009.10.302.1017.2081 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO SAMU 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 211 
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 214 10.010–FUN-
DO MUNIC DE ASSIST E SERVIÇO SOCIAL 10010.08.122.2001.2034 – MANUT DO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI-
ROS–PESSOA JURIDICA 001 10010.08.243.1005.2037 – MANUTENCAO DO CONSELHO 
TUTELAR 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 001. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Esperança e: CT Nº 00101/2022 - 06.04.22 - GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
EPP - R$ 888.877,80.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2022, que objetiva: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO 
DE CAMINHÕES (DO TIPO CAÇAMBA E PIPA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 
MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PAULO 
CESAR TAVARES CONSERVA - R$ 539.600,00.

Gado Bravo - PB, 06 de Maio de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2022, que objetiva: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DO TIPO: TRATOR DE 
PNEUS, RETROESCAVADEIRA E MAQUINA PC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 
MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CONS-
TRUTORA SUME LTDA - R$ 835.000,00.

Gado Bravo - PB, 06 de Maio de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES (DO TIPO CAÇAMBA E PIPA), PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00014/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 02.010 – SECRETÁRIA 
DE INFRAESTRUTURA – 02010.15.122.1003.2020 – MANTER AS ATIVIDADES DE INFRAES-
TRUTURA – 02010.15.451.1003.1013 – CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS RODOVI-
ÁRIAS – 02010.15.452.10032060 – MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO 
DE LOGRADOURO – 02010.26.606.1003.2021 – MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 
– 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURiDIDCA. VIGÊNCIA: até 
09/05/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 03201/2022 
- 09.05.22 - PAULO CESAR TAVARES CONSERVA - R$ 539.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL LOCAÇÃO DE MÁQUI-
NAS DO TIPO: TRATOR DE PNEUS, RETROESCAVADEIRA E MAQUINA PC, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00015/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 02.007 – SECRETÁRIA 
DE AGRICULTURA – 02007.20.122.1007.2017 – MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍ-
COLA – 02007.20.608.1007.2018 – CORTE DE TERRA PARA AGRICULTORES – 02.010 – SE-
CRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA – 02.010.15.122.1003.2020 – MANTER AS ATIVIDADES DE 
INFRAESTRUTURA – 02.010.26.606.1003.2021 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VICINAIS 
– 3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até 
09/05/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 03301/2022 
- 09.05.22 - CONSTRUTORA SUME LTDA - R$ 835.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. FUNDAMENTO LEGAL: Pre-
gão Presencial nº 00008/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Ibiara: 
02.000 – 04.122.0004.2003, 03.000 – 04.122.0004.2005, 04.000 – 04.123.0004.2008, 
05.000 – 15.452.0004.2011, 06.000 – 12.361.1010.2019 – 12.361.1010.2026, 07.001 – 
10.301.1011.2032 – 10.302.1011.2041, 08.000 – 14.422.0004.2050 – 08.122.0004.2081, 08.001 
– 08.244.1012.2054 – 08.244.1012.2056 – 08.244.1012.2097, 09.000 – 20.606.0004.2060, 
10.000 – 13.392.0004.2062. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e: CT Nº 00028/2022 - 10.05.22 - FRANCISCO 
DA SILVA PEREIRA - R$ 98.609,00; CT Nº 00029/2022 - 10.05.22 - JOANA DARC COSTA 
AFREU - R$ 158.321,50; CT Nº 00030/2022 - 10.05.22 - JOSINALDO DE SOUSA MUNIZ 
99957922300 - R$ 19.040,00; CT Nº 00031/2022 - 10.05.22 - MENESES E FIGUEIREDO 
LTDA - R$ 92.442,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO FUN-
DO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIARA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00012/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Ibiara: 07.000 – 10 122 0004 2080 
– 3390.30, 07.001 – 10 301 1011 2032, 10 302 1011 2042, 10 305 1011 2047, 10 301 1011 2114 
– 3390.30. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Ibiara e: CT Nº 00037/2022 - 11.05.22 - ALLFAMED COMERCIO ATACA-
DISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 384.477,66; CT Nº 00038/2022 - 11.05.22 - CIRURGICA 
MONTEBELLO LTDA - R$ 102.188,90.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS A DIVERSAS SECRE-
TÁRIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00013/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Ibiara: 02.000 – 04.122.0004.2003, 
03.000 – 04.122.0004.2005, 04.000 – 04.123.0004.2008, 05.000 – 15.452.0004.2011, 
06.000 – 12.361.1010.2019 – 12.361.1010.2026, 07.000 – 10 122 0004 2080, 07.001 – 
10.301.1011.2032 – 10.302.1011.2041, 08.000 – 14.422.0004.2050 – 08.122.0004.2081, 08.001 
– 08.244.1012.2054 – 08.244.1012.2056 – 08.244.1012.2097, 08.002 – 08.243.1012.2127, 
09.000 – 20.606.0004.2060, 10.000 – 13.392.0004.2062, 12.000 – 23 695 1007 2107, 13.000 
– 04 122 0004 2086, 3390.30. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e: CT Nº 00035/2022 - 11.05.22 - JOANA 
DARC COSTA AFREU - R$ 230.517,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Pneus para frota do Município de Ibiara, durante o exercício de 2022. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Ibiara: 02.000 – 04.122.0004.2003, 03.000 – 04.122.0004.2005, 04.000 – 
04.123.0004.2008, 05.000 – 15.452.0004.2011, 06.000 – 12.361.1010.2019 – 12.361.1010.2026, 
07.000 – 10 122 0004 2080, 07.001 – 10.301.1011.2032 – 10.302.1011.2041, 08.000 – 
14.422.0004.2050 – 08.122.0004.2081, 08.001 – 08.244.1012.2054 – 08.244.1012.2056 
– 08.244.1012.2097, 08.002 – 08.243.1012.2127, 09.000 – 20.606.0004.2060, 10.000 
– 13.392.0004.2062, 12.000 – 23 695 1007 2107, 13.000 – 04 122 0004 2086, 3390.30. VI-
GÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Ibiara e: CT Nº 00032/2022 - 10.05.22 - LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS 
- R$ 419.742,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: 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. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00018/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Ibiara: 04.000 – 04 123 0004 2008, 
4490.39. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Pre-
feitura Municipal de Ibiara e: CT Nº 00033/2022 - 10.05.22 - PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA 
LTDA - R$ 45.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00015/2022
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 
DV00015/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE CARTEIRA UNIVERSITÁRIA PARA ATENDER 
A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI 
- R$ 39.000,00.

Itapororoca - PB, 11 de Maio de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2022
Torna público que fica adiado o referido Pregão Presencial, cujo estava marcado para, às 

08h30min do dia 16 de maio de 2022. A nova data fica para o dia 26 de maio as 08h15min no mes-
mo local, com objeto para: Contratação de prestadores de serviços e empresas no ramo de bens 
móveis, destinados a atender as demandas operacionais das diversas secretarias deste município, 
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, 11 de maio de 2022
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00015/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTEIRA 
UNIVERSITÁRIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Educação. 
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 11/05/2022.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA 
EXECUTAR OS SERVIÇOS, COFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA, DA ESCOLA HELENA FER-
NANDES. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00014/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Itapororoca: Dotação consignada no orçamento vigente Elemento de 
despesa 44.90.51.00 – Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até 10/07/2022. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00199/2022 - 10.05.22 - EBS CONSTRUCOES 
E SERVICOS EIRELI - R$ 84.592,77.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Praça Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 08:00 horas do dia 24 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE FARDA-
MENTOS, CONFORME DESCRIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO 
I DESTE EDITAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 02/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: 
www.jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Jericó - PB, 11 de Maio de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Praça Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, por meio do site www.por-
taldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: Contratação de empresa especializada para compra de gêneros alimentícios perecíveis, 
fornecidos de forma parcelada destinados ao fundo municipal de saúde e diversas secretarias 
da Prefeitura Municipal de Juru PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 24 de Maio 
de 2022. Início da fase de lances: 09:10 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 5450/05; Decreto Federal nº 10024/19; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3484–1245. 
E-mail: licitacaojuru@hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.por-
taldecompraspublicas.com.br. 

Juru - PB, 12 de Maio de 2022
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, por meio do site www.portalde-
compraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de 
empresa para aquisição de materiais de expediente e papelaria a serem fornecidos de forma 
parcelada destinados a Prefeitura Municipal de Juru PB. Exercício financeiro de 2022. Abertura da 
sessão pública: 14:30 horas do dia 24 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 14:35 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 5450/05; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Federal nº 10024/19 e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Juru - PB, 12 de Maio de 2022
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Praça Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Maio 
de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço - anteriormente suspensa 
-, para: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de construção de uma 
Creche Padrão Tipo B Integra Paraíba com capacidade de atendimento de 100 (cem) crianças 
período integral no Município de Juru – 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 e cadastro: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3484–1245. E-mail para 
esclarecimentos: licitacaojuru@hotmail.com. 

Juru - PB, 09 de Março de 2022
SIDNEY RAMOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00038/2022
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 DP00038/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE TRANS-
PORTE ESCOLAR (ONIBUS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS ESTUDAM EM 
ESCOLAS E UNIVERCIDADES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB; RATIFICO o corres-
pondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: BARBOSA & SAMPAIO TRANSPORTES E 
SERVICOS LTDA - R$ 110.532,60.

Lagoa Seca - PB, 07 de Abril de 2022
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE TRANS-
PORTE ESCOLAR (ONIBUS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS ESTUDAM EM 
ESCOLAS E UNIVERCIDADES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00030/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Lagoa 
Seca: 01.004 Secretaria de Educação – 12 361 1003 2011 Programa de Transporte Escolar – 12 
364 1003 2014 Manutenção do Transporte Escolar para Universitários – 33.90.39 – Outros Serv. 
de Terc. Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 06/06/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00109/2022 - 07.04.22 - BARBOSA & SAMPAIO TRANSPORTES 
E SERVICOS LTDA - R$ 110.532,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO

AO CONTRATO Nº: 00147/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

DE LIMPEZA URBANA, MUNICIPIO DE LAGOA SECA – PB: Termo Aditivo nº 00002/2022, de 
Prazo e valor, com acréscimo de R$ 1.328.192,16. VIGÊNCIA: De 03/05/2022 até 03/05/2023. 
Data de Assinatura: 03/05/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca 
e a empresa RAINHA EMPREITEIRA LTDA – ME.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE 260 
KVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA 
MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2021. ADITAMENTO: 
Dar continuidade a execução do objeto contratado - Atualizar o valor inicial contratado. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00123/2021 - Denise Moura do 
Nascimento - ME - CNPJ: 17.886.274/0001-22 - 1º Aditivo - o valor inicial do contrato passa para 
R$ 78.000,00; e prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 26.04.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada no ramo pertinente para confecção de próteses dentárias, destinadas aos usuários 
da rede municipal de saúde de Logradouro no exercício de 2022; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: E S DA SILVA - R$ 89.400,00.

Logradouro - PB, 11 de Maio de 2022
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
A Prefeitura de Manaíra torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe 

de Apoio, sediada na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra – PB, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, para: Sistema de Registro de Preços para Contratação 
de empresa especializada para locação de estruturas com montagem, desmontagem e instalação 
para atender a demanda do calendário  das festividades tradicionais e culturais do município de 
Manaíra/PB. Data e horário da sessão pública: às 10:00hs do dia 26/05/2022.Fundamento legal: 
Lei Nº 10.520/02, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Prefeitura Municipal. Informações: no 
horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Manaíra - PB, 11 de Maio  de 2022.
JAIRO JUNIOR ALVES FRANÇA

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS
 EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, ESPECIALIDA-
DE NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00001/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado - Atualizar o valor 
inicial contratado. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Matinhas e: CT Nº 00101/2021 
- TALLES HERMINIO SANTOS - ME - CNPJ: 15.747.087/0001-32- 1º Aditivo - o valor inicial do 
contrato passa para R$ 79.200,00; e prorroga o prazo por mais 12 (doze) meses, passando para 
05.05.2023. ASSINATURA: 05.05.2022.

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTO-

MOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do 
objeto contratado - Atualizar o valor inicial contratado. PARTES CONTRATANTES: Câmara 
Municipal de Matinhas e: CT Nº 00201/2021 - PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA 
(PLANETCAR) - CNPJ: 17.651.770/0001-05 - 1º Aditivo - o valor inicial do contrato passa 
para R$ 64.800,00; e prorroga o prazo por mais 12 (doze) meses, passando para 05.05.2023. 
ASSINATURA: 05.05.2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 0007/2022
A Comissão de Licitação torna público a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 0007/2022, 

tipo menor preço global, Construção de Calçadão, na PB 356, Saída para Itaporanga e Reforma do 
Centro de Especialidades no Município de Pedra Branca-PB, Abertura dia 27.05.2022 as 08:30 horas 
a rua Pres. João Pessoa, 391-centro-Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedrabranca.
pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.
Pedra Branca – PB, 11 de maio de 2022.

Severino Luiz de Caldas
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2022
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, vem 

através deste aviso, tornar público o resultado do Pregão Presencial Nº 00023/2022, cujo objeto 
Contratação de Empresa especializada no fornecimento Exames Oftalmológico e fornecimento 
de lentes e armação. Tem como vencedora IZOLINA DA SILVA FERREIRA –ME com o valor de 
96.000,00 (noventa e seis mil reais)

Pedra Branca-PB, 11 de maio de 2022
SEVERINO LUIZ DE CALDAS

Pregoeiro Oficial

26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 12 de maio de 2022 Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 00017/2022
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar público o resultado de 

julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 0007/2021, com objeto 
aquisição de peças para veículos. Tem como vencedoras As empresas: GIPAGEL AUTOPEÇAS 
LTDA-EPP com valor global de R$ 247.200,00 (duzentos e quarenta e sete mil e duzentos re-
ais) com descontos em porcentagem descriminado em planilha em anexo, A empresa CICERO 
RODRIGUES DA SILVA - ME com valor global de R$ 176.800,00 (cento e setenta e seis mil  e 
oitocentos reais) com descontos em porcentagem descriminado em planilha em anexo, a empresa 
CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA com valor global de R$ 79.825,00 (setenta e nove 
mil oitocentos e vinte e cinco reais) com descontos em porcentagem descriminado em planilha em 
anexo, a empresa FRANCISCO RAIMUNDO FILHO -ME com valor global de R$ 84.975,00 (oitenta 
e quatro mil novecentos e setenta e cinco reais) com descontos em porcentagem descriminado 
em planilha em anexo, a empresa ERIVAM IDELFONSO-ME com valor global de R$ 167.375,00 
(cento e sessenta e sete mil trezentos e setenta e cinco reais) com descontos em porcentagem 
descriminado em planilha em anexo

Pedra Branca-PB, 11 de maio de 2021
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
Objeto: aquisição de material médico.
Vencedoras: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor 

global de R$ 588.410,80 (quinhentos e oitenta e oito mil quatrocentos dez reais e oitenta centavos)
Resolve, após análise do processo e estando o mesmo de acordo com a Lei nº 8.666/93 e lei 

10.520/02, ADJUDICAR e HOMOLOGAR. Estando convocadas para assinar contrato.
Pedra Branca-PB, 11 de maio de 2022.

Josemario Bastos de Souza
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
AVISO DE RESULTADO DOS ITENS DE EMPRESA DESCLASIFICADA 

PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2022
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca através de Pregoeiro informa que as empresas: JOANA 

DARC COSTA AFREU – ME e AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA-ME, vencedoras do Pregão 
Presencial nº 0009/2022, assumiram  os itens que foram vencedores pela empresa COMERCIAL 
VARZEA DO PADRE LTDA desclassificada do referido pregão.

Pedra Branca-PB, 11 de maio de 2022.
SEVERINO LUIZ DE CALDAS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE REVOGAÇÃO

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022
 A Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, tendo em vista 

o oficio encaminhado pela empresa SAN MARINO ONIBUS LTDA-CNPJ Nº 93.785.822/0001-06, 
o parecer da assessoria jurídica o despacho do senhor prefeito, anexo aos autos, vem tornar 
publico a REVOGAÇÃO do procedimento licitatório referente a ADESÃO A ATA DE REGISTRO 
Nº 0001/2022, referente ao Pregão Eletrônico nº 006/2021, FNDE-MDE, com a Ata de Registro 
de Preços nº 00011/2021/FNDE-ME, que tem como objeto Aquisição de um veículo de transporte 
escolar diário de estudantes, denominado Ônibus Urbano Escolar Acessível Piso Baixo – ONIBUS 
ONUREA PISO BAIXO.

Piancó – PB, 11 de Maio de 2022.
Presidente da CPL

CÂMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ 
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, ESPECIALIDA-
DE NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00001/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado - Atualizar o valor 
inicial contratado. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Puxinanã e: CT Nº 00201/2021 
- TALLES HERMINIO SANTOS - MEA - CNPJ: 15.747.087/0001-32- 1º Aditivo - o valor inicial do 
contrato passa para R$ 96.000,00; e prorroga o prazo por mais 12 (doze) meses, passando para 
05.05.2023. ASSINATURA: 05.05.2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00016/2022, que objetiva: SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, UNIVERSITÁRIOS PARA OUTRAS 
CIDADES E PASSAGEIROS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE REMÍGIO; 
ADJUDICO o seu objeto a: CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - R$ 90.000,00; MARCOS 
ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 - R$ 63.000,00; WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA 
04819156489 - R$ 217.337,40.

Remígio - PB, 20 de Abril de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00016/2022, que objetiva: SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, UNIVERSITÁRIOS PARA OUTRAS 
CIDADES E PASSAGEIROS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE REMÍGIO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CARLOS PASSOS DA COS-
TA JUNIOR - R$ 90.000,00; MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 - R$ 63.000,00; 
WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA 04819156489 - R$ 217.337,40.

Remígio - PB, 22 de Abril de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, 
UNIVERSITÁRIOS PARA OUTRAS CIDADES E PASSAGEIROS DE TODAS AS SECRETARIAS 
DESTE MUNICÍPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00016/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.010 Secretaria de Gestão 04 122 
2002 2002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão 02.040 Secretaria de Saúde 
10 301 2002 2009 Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde 02.050 Secretaria de 
Educação 12 361 1001 2014 Manutenção das Atividades do Transporte Escolar 02.060 Se-
cretaria 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 02.120 Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento 
Econômico 13 122 1005 2040 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e 
Desenvolvimento Econômico 13 392 1005 2041 Promoção de Eventos Sociais e Culturais 02.130 
Secretaria de Esporte e Lazer 27 812 1006 2042 Apoio ao Desporto no município 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 
3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de Recursos 15001000 Re-
cursos Livres (Ordinário) 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos – MDE 15001002 
Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde 15401030 Transferências do FUNDEB – Impostos 
e Transferências de Impostos – 30% 15500000 Transferência do Salário– Educação 15530000 
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans-
porte Escolar (P 17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres 
dos Estados 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social 
– FNAS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00171/2022 - 05.05.22 - CARLOS PASSOS DA COSTA 
JUNIOR - R$ 90.000,00; CT Nº 00172/2022 - 05.05.22 - MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 
85353213491 - R$ 63.000,00; CT Nº 00173/2022 - 05.05.22 - WANDEYFLAVIO BERTULINO 
AGRA 04819156489 - R$ 217.337,40.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2022
OBJETO: Aquisição de materiais odontológicos diversos, para melhor atender as necessidades 

da Secretaria de Saúde deste município. O Pregoeiro oficial convoca o comparecimento das seguin-
tes empresas:  FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E 
HOSPITALARES LTDA; IN – DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉD. E HOSPITALARES 
LTDA;  M & R COMERCIO EIRELI; ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE 
EIRELI; ORTOSHOP COMERCIO LTDA;  para continuação dos trabalhos, que será realizado no 
dia 13 de maio de 2022 às 13:00 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Tinto - PB. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 993335316 para dar continuidade ao certame licitatório. 

Rio Tinto - PB, 11 de maio de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar, através da Pregoeira 

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim 
Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 02 de Junho de 2022, por meio do site www.
portaldecompras publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por 
item para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE SANITIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE UNIDADES DE ENSINO, COM A DISPONIBILIDADE 
DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO DE TO-
DOS OS INSUMOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A SANITIZAÇÃO, VISANDO MANTER 
CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SALUBRIDADE E HIGIENE EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS 
DAS UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE DE SANTA RITA - PB. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1795. E-mail: 
pmsrpregaoeletronico @gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/edi tais; 
www.tce. pb. gov.br;  www.portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita - PB, 11 de Maio de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para 

conhecimento dos interessados, o resultado do PREGÃO PRESENCIAL nº 00003/2022, que 
tem como objeto: aquisição parcelada de material de construção para atender as necessidades 
das Secretarias mantidas pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB no exercício 2022. Lici-
tantes declarados vencedores e respectivos valores totais das contratações: - CENTRAL DO 
CONSTRUTOR – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 
20.721.561/0001-97, Item(s): 1 - 3 - 10 - 13 - 16 - 19 - 21 - 24 - 28 - 35 - 44 - 53 - 58 - 62 - 66 - 
68 - 81 - 87 - 93 - 98 - 103 - 109 - 114 - 117 - 132 - 136 - 139 - 153 - 161 - 166 - 168 - 171 - 227 
- 241 - 244 - 246 - 249 - 252 - 256 - 258 - 260 - 265 - 268 - 270 - 379 - 386 - 390 - 398 - 399 - 403 
- 410 - 412 - 414 – 427, Valor: R$ 158.198,00; - DUVALE LOJAO DA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ: 
40.729.218/0001-04, Item(s): 54 - 84 - 99 - 100 - 112 - 165 - 188 - 203 - 214 - 217 - 247 - 310 - 
325 - 330 - 334 - 341 - 351 - 352 - 354 - 367 - 374 - 383 - 385 – 400, Valor: R$ 5.352,95; - FLAVIO 
DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO, CNPJ: 14.289.959/0001-01, Item(s): 
5 - 7 - 9 - 11 - 15 - 18 - 20 - 23 - 26 - 29 - 32 - 34 - 37 - 41 - 43 - 46 - 47 - 49 - 52 - 55 - 57 - 60 
- 61 - 64 - 67 - 70 - 71 - 72 - 74 - 77 - 79 - 82 - 83 - 86 - 90 - 92 - 94 - 96 - 97 - 104 - 106 - 110 - 
113 - 116 - 119 - 120 - 122 - 124 - 125 - 127 - 129 - 130 - 133 - 137 - 138 - 140 - 142 - 143 - 145 
- 147 - 149 - 151 - 154 - 155 - 157 - 160 - 163 - 167 - 170 - 173 - 176 - 177 - 179 - 181 - 182 - 183 
- 184 - 187 - 191 - 193 - 196 - 198 - 200 - 201 - 202 - 207 - 208 - 209 - 211 - 215 - 216 - 218 - 219 
- 221 - 224 - 229 - 230 - 233 - 234 - 238 - 239 - 242 - 243 - 250 - 254 - 255 - 257 - 259 - 262 - 
264 - 267 - 271 - 273 - 275 - 278 - 281 - 282 - 288 - 289 - 290 - 292 - 293 - 298 - 299 - 300 - 301 
- 302 - 303 - 305 - 306 - 308 - 309 - 311 - 312 - 315 - 319 - 320 - 322 - 324 - 327 - 329 - 332 - 337 
- 339 - 340 - 343 - 344 - 347 - 349 - 355 - 357 - 359 - 361 - 364 - 366 - 369 - 370 - 372 - 375 - 377 
- 381 - 387 - 389 - 391 - 393 - 395 - 397 - 402 - 405 - 408 - 409 - 411 - 417 - 419 - 421 - 424 - 426 
- 428 - 433 - 434 - 437 - 444 - 445 - 446 – 447, Valor: R$ 738.479,10; - PREMOL IND E COM DE 
PREMOLDADOS LTDA, CNPJ: 04.315.234/0001-89, Item(s): 429 - 430 - 431 - 432 - 435 - 436 - 
438 - 439 - 440 - 441 - 442 – 443, Valor: R$ 264.450,00; - RONALDO DANTAS COSTA, CNPJ: 
03.091.852/0001-20, Item(s): 2 - 4 - 6 - 8 - 12 - 14 - 17 - 22 - 25 - 27 - 30 - 31 - 33 - 36 - 38 - 39 
- 40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 51 - 56 - 59 - 63 - 65 - 69 - 73 - 75 - 76 - 78 - 80 - 85 - 88 - 89 - 91 - 95 - 
101 - 102 - 105 - 107 - 108 - 111 - 115 - 118 - 121 - 123 - 126 - 128 - 131 - 134 - 135 - 141 - 144 
- 146 - 148 - 150 - 152 - 156 - 158 - 159 - 162 - 164 - 169 - 172 - 174 - 175 - 178 - 180 - 185 - 186 
- 189 - 190 - 192 - 194 - 195 - 197 - 199 - 204 - 205 - 206 - 210 - 212 - 213 - 220 - 222 - 223 - 225 
- 226 - 228 - 231 - 232 - 235 - 236 - 237 - 240 - 245 - 248 - 251 - 253 - 261 - 263 - 266 - 269 - 
272 - 274 - 276 - 277 - 279 - 280 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 291 - 294 - 295 - 296 - 297 - 304 
- 307 - 313 - 314 - 316 - 317 - 318 - 321 - 323 - 326 - 328 - 331 - 333 - 335 - 336 - 338 - 342 - 345 
- 346 - 348 - 350 - 353 - 356 - 358 - 360 - 362 - 363 - 365 - 368 - 371 - 373 - 376 - 378 - 380 - 
382 - 384 - 388 - 392 - 394 - 396 - 401 - 404 - 406 - 407 - 413 - 415 - 416 - 418 - 420 - 422 - 423 
– 425,Valor: R$ 291.451,80.

Santa Luzia - PB, 25 de abril de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Após análise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao presente pre-

gão, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: - CENTRAL DO CONSTRUTOR 
– COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 20.721.561/0001-97, 
Item(s): 1 - 3 - 10 - 13 - 16 - 19 - 21 - 24 - 28 - 35 - 44 - 53 - 58 - 62 - 66 - 68 - 81 - 87 - 93 - 98 - 103 
- 109 - 114 - 117 - 132 - 136 - 139 - 153 - 161 - 166 - 168 - 171 - 227 - 241 - 244 - 246 - 249 - 252 - 
256 - 258 - 260 - 265 - 268 - 270 - 379 - 386 - 390 - 398 - 399 - 403 - 410 - 412 - 414 – 427, Valor: R$ 
158.198,00; - DUVALE LOJAO DA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ: 40.729.218/0001-04, Item(s): 54 
- 84 - 99 - 100 - 112 - 165 - 188 - 203 - 214 - 217 - 247 - 310 - 325 - 330 - 334 - 341 - 351 - 352 - 354 
- 367 - 374 - 383 - 385 – 400, Valor: R$ 5.352,95; - FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL 
DE CONSTRUCAO, CNPJ: 14.289.959/0001-01, Item(s): 5 - 7 - 9 - 11 - 15 - 18 - 20 - 23 - 26 - 29 - 32 
- 34 - 37 - 41 - 43 - 46 - 47 - 49 - 52 - 55 - 57 - 60 - 61 - 64 - 67 - 70 - 71 - 72 - 74 - 77 - 79 - 82 - 83 - 
86 - 90 - 92 - 94 - 96 - 97 - 104 - 106 - 110 - 113 - 116 - 119 - 120 - 122 - 124 - 125 - 127 - 129 - 130 
- 133 - 137 - 138 - 140 - 142 - 143 - 145 - 147 - 149 - 151 - 154 - 155 - 157 - 160 - 163 - 167 - 170 
- 173 - 176 - 177 - 179 - 181 - 182 - 183 - 184 - 187 - 191 - 193 - 196 - 198 - 200 - 201 - 202 - 207 - 
208 - 209 - 211 - 215 - 216 - 218 - 219 - 221 - 224 - 229 - 230 - 233 - 234 - 238 - 239 - 242 - 243 - 250 
- 254 - 255 - 257 - 259 - 262 - 264 - 267 - 271 - 273 - 275 - 278 - 281 - 282 - 288 - 289 - 290 - 292 
- 293 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 305 - 306 - 308 - 309 - 311 - 312 - 315 - 319 - 320 - 322 - 
324 - 327 - 329 - 332 - 337 - 339 - 340 - 343 - 344 - 347 - 349 - 355 - 357 - 359 - 361 - 364 - 366 - 369 
- 370 - 372 - 375 - 377 - 381 - 387 - 389 - 391 - 393 - 395 - 397 - 402 - 405 - 408 - 409 - 411 - 417 - 419 
- 421 - 424 - 426 - 428 - 433 - 434 - 437 - 444 - 445 - 446 – 447, Valor: R$ 738.479,10; - PREMOL 
IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA, CNPJ: 04.315.234/0001-89, Item(s): 429 - 430 - 431 - 432 
- 435 - 436 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 – 443, Valor: R$ 264.450,00; - RONALDO DANTAS COSTA, 
CNPJ: 03.091.852/0001-20, Item(s): 2 - 4 - 6 - 8 - 12 - 14 - 17 - 22 - 25 - 27 - 30 - 31 - 33 - 36 - 38 
- 39 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 51 - 56 - 59 - 63 - 65 - 69 - 73 - 75 - 76 - 78 - 80 - 85 - 88 - 89 - 91 - 95 - 
101 - 102 - 105 - 107 - 108 - 111 - 115 - 118 - 121 - 123 - 126 - 128 - 131 - 134 - 135 - 141 - 144 - 146 
- 148 - 150 - 152 - 156 - 158 - 159 - 162 - 164 - 169 - 172 - 174 - 175 - 178 - 180 - 185 - 186 - 189 
- 190 - 192 - 194 - 195 - 197 - 199 - 204 - 205 - 206 - 210 - 212 - 213 - 220 - 222 - 223 - 225 - 226 - 
228 - 231 - 232 - 235 - 236 - 237 - 240 - 245 - 248 - 251 - 253 - 261 - 263 - 266 - 269 - 272 - 274 - 276 
- 277 - 279 - 280 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 291 - 294 - 295 - 296 - 297 - 304 - 307 - 313 - 314 
- 316 - 317 - 318 - 321 - 323 - 326 - 328 - 331 - 333 - 335 - 336 - 338 - 342 - 345 - 346 - 348 - 350 - 
353 - 356 - 358 - 360 - 362 - 363 - 365 - 368 - 371 - 373 - 376 - 378 - 380 - 382 - 384 - 388 - 392 - 394 
- 396 - 401 - 404 - 406 - 407 - 413 - 415 - 416 - 418 - 420 - 422 - 423 – 425,Valor: R$ 291.451,80.

Santa Luzia - PB, 25 de abril de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições 

legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 
00003/2022, que objetiva: aquisição parcelada de material de construção para atender as necessi-
dades das Secretarias mantidas pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB no exercício 2022, com 
base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) 
vencedor(es): - CENTRAL DO CONSTRUTOR – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONS-
TRUÇÃO LTDA, CNPJ: 20.721.561/0001-97, Item(s): 1 - 3 - 10 - 13 - 16 - 19 - 21 - 24 - 28 - 35 - 44 
- 53 - 58 - 62 - 66 - 68 - 81 - 87 - 93 - 98 - 103 - 109 - 114 - 117 - 132 - 136 - 139 - 153 - 161 - 166 - 168 
- 171 - 227 - 241 - 244 - 246 - 249 - 252 - 256 - 258 - 260 - 265 - 268 - 270 - 379 - 386 - 390 - 398 - 
399 - 403 - 410 - 412 - 414 – 427, Valor: R$ 158.198,00; - DUVALE LOJAO DA CONSTRUCAO LTDA, 
CNPJ: 40.729.218/0001-04, Item(s): 54 - 84 - 99 - 100 - 112 - 165 - 188 - 203 - 214 - 217 - 247 - 310 
- 325 - 330 - 334 - 341 - 351 - 352 - 354 - 367 - 374 - 383 - 385 – 400, Valor: R$ 5.352,95; - FLAVIO 
DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO, CNPJ: 14.289.959/0001-01, Item(s): 
5 - 7 - 9 - 11 - 15 - 18 - 20 - 23 - 26 - 29 - 32 - 34 - 37 - 41 - 43 - 46 - 47 - 49 - 52 - 55 - 57 - 60 - 61 - 
64 - 67 - 70 - 71 - 72 - 74 - 77 - 79 - 82 - 83 - 86 - 90 - 92 - 94 - 96 - 97 - 104 - 106 - 110 - 113 - 116 
- 119 - 120 - 122 - 124 - 125 - 127 - 129 - 130 - 133 - 137 - 138 - 140 - 142 - 143 - 145 - 147 - 149 
- 151 - 154 - 155 - 157 - 160 - 163 - 167 - 170 - 173 - 176 - 177 - 179 - 181 - 182 - 183 - 184 - 187 - 
191 - 193 - 196 - 198 - 200 - 201 - 202 - 207 - 208 - 209 - 211 - 215 - 216 - 218 - 219 - 221 - 224 - 229 
- 230 - 233 - 234 - 238 - 239 - 242 - 243 - 250 - 254 - 255 - 257 - 259 - 262 - 264 - 267 - 271 - 273 
- 275 - 278 - 281 - 282 - 288 - 289 - 290 - 292 - 293 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 305 - 306 - 
308 - 309 - 311 - 312 - 315 - 319 - 320 - 322 - 324 - 327 - 329 - 332 - 337 - 339 - 340 - 343 - 344 - 347 
- 349 - 355 - 357 - 359 - 361 - 364 - 366 - 369 - 370 - 372 - 375 - 377 - 381 - 387 - 389 - 391 - 393 
- 395 - 397 - 402 - 405 - 408 - 409 - 411 - 417 - 419 - 421 - 424 - 426 - 428 - 433 - 434 - 437 - 444 - 
445 - 446 – 447, Valor: R$ 738.479,10; - PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA, CNPJ: 
04.315.234/0001-89, Item(s): 429 - 430 - 431 - 432 - 435 - 436 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 – 443, 
Valor: R$ 264.450,00; - RONALDO DANTAS COSTA, CNPJ: 03.091.852/0001-20, Item(s): 2 - 4 - 6 - 
8 - 12 - 14 - 17 - 22 - 25 - 27 - 30 - 31 - 33 - 36 - 38 - 39 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 51 - 56 - 59 - 63 - 65 
- 69 - 73 - 75 - 76 - 78 - 80 - 85 - 88 - 89 - 91 - 95 - 101 - 102 - 105 - 107 - 108 - 111 - 115 - 118 - 121 
- 123 - 126 - 128 - 131 - 134 - 135 - 141 - 144 - 146 - 148 - 150 - 152 - 156 - 158 - 159 - 162 - 164 
- 169 - 172 - 174 - 175 - 178 - 180 - 185 - 186 - 189 - 190 - 192 - 194 - 195 - 197 - 199 - 204 - 205 - 
206 - 210 - 212 - 213 - 220 - 222 - 223 - 225 - 226 - 228 - 231 - 232 - 235 - 236 - 237 - 240 - 245 - 248 
- 251 - 253 - 261 - 263 - 266 - 269 - 272 - 274 - 276 - 277 - 279 - 280 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 
- 291 - 294 - 295 - 296 - 297 - 304 - 307 - 313 - 314 - 316 - 317 - 318 - 321 - 323 - 326 - 328 - 331 - 
333 - 335 - 336 - 338 - 342 - 345 - 346 - 348 - 350 - 353 - 356 - 358 - 360 - 362 - 363 - 365 - 368 - 371 
- 373 - 376 - 378 - 380 - 382 - 384 - 388 - 392 - 394 - 396 - 401 - 404 - 406 - 407 - 413 - 415 - 416 
- 418 - 420 - 422 - 423 – 425,Valor: R$ 291.451,80. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 26 de abril de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
OBJETO: aquisição parcelada de material de construção para atender as necessidades das 

Secretarias mantidas pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB no exercício 2022.
CONTRATO Nº 00080/2022 - CONTRATADA: CENTRAL DO CONSTRUTOR – COMERCIO 

VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 20.721.561/0001-97. VALOR GLO-
BAL: R$ 158.198,00. Vencendo nos seguinte(s) item(ns): 1 - 3 - 10 - 13 - 16 - 19 - 21 - 24 - 28 - 35 
- 44 - 53 - 58 - 62 - 66 - 68 - 81 - 87 - 93 - 98 - 103 - 109 - 114 - 117 - 132 - 136 - 139 - 153 - 161 
- 166 - 168 - 171 - 227 - 241 - 244 - 246 - 249 - 252 - 256 - 258 - 260 - 265 - 268 - 270 - 379 - 386 - 
390 - 398 - 399 - 403 - 410 - 412 - 414 – 427, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00081/2022 - CONTRATADA: DUVALE LOJAO DA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ: 
40.729.218/0001-04. VALOR GLOBAL: R$ 5.352,95. Vencendo nos seguinte(s) item(ns): 54 - 84 
- 99 - 100 - 112 - 165 - 188 - 203 - 214 - 217 - 247 - 310 - 325 - 330 - 334 - 341 - 351 - 352 - 354 - 
367 - 374 - 383 - 385 - 400, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00082/2022 - CONTRATADA: FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL 
DE CONSTRUCAO, CNPJ: 14.289.959/0001-01. VALOR GLOBAL: R$ 738.479,10. Vencendo nos 
seguinte(s) item(ns): 5 - 7 - 9 - 11 - 15 - 18 - 20 - 23 - 26 - 29 - 32 - 34 - 37 - 41 - 43 - 46 - 47 - 49 - 
52 - 55 - 57 - 60 - 61 - 64 - 67 - 70 - 71 - 72 - 74 - 77 - 79 - 82 - 83 - 86 - 90 - 92 - 94 - 96 - 97 - 104 
- 106 - 110 - 113 - 116 - 119 - 120 - 122 - 124 - 125 - 127 - 129 - 130 - 133 - 137 - 138 - 140 - 142 
- 143 - 145 - 147 - 149 - 151 - 154 - 155 - 157 - 160 - 163 - 167 - 170 - 173 - 176 - 177 - 179 - 181 
- 182 - 183 - 184 - 187 - 191 - 193 - 196 - 198 - 200 - 201 - 202 - 207 - 208 - 209 - 211 - 215 - 216 
- 218 - 219 - 221 - 224 - 229 - 230 - 233 - 234 - 238 - 239 - 242 - 243 - 250 - 254 - 255 - 257 - 259 
- 262 - 264 - 267 - 271 - 273 - 275 - 278 - 281 - 282 - 288 - 289 - 290 - 292 - 293 - 298 - 299 - 300 
- 301 - 302 - 303 - 305 - 306 - 308 - 309 - 311 - 312 - 315 - 319 - 320 - 322 - 324 - 327 - 329 - 332 
- 337 - 339 - 340 - 343 - 344 - 347 - 349 - 355 - 357 - 359 - 361 - 364 - 366 - 369 - 370 - 372 - 375 - 
377 - 381 - 387 - 389 - 391 - 393 - 395 - 397 - 402 - 405 - 408 - 409 - 411 - 417 - 419 - 421 - 424 - 426 
- 428 - 433 - 434 - 437 - 444 - 445 - 446 - 447, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00083/2022 - CONTRATADA: PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS 
LTDA, CNPJ: 04.315.234/0001-89. VALOR GLOBAL: R$ 264.450,00. Vencendo nos seguinte(s) 
item(ns): 429 - 430 - 431 - 432 - 435 - 436 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443, conforme proposta 
da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00084/2022 - CONTRATADA: RONALDO DANTAS COSTA, CNPJ: 
03.091.852/0001-20. VALOR GLOBAL: R$ 291.451,80. Vencendo nos seguinte(s) item(ns): 2 - 4 - 
6 - 8 - 12 - 14 - 17 - 22 - 25 - 27 - 30 - 31 - 33 - 36 - 38 - 39 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 51 - 56 - 59 - 63 
- 65 - 69 - 73 - 75 - 76 - 78 - 80 - 85 - 88 - 89 - 91 - 95 - 101 - 102 - 105 - 107 - 108 - 111 - 115 - 118 
- 121 - 123 - 126 - 128 - 131 - 134 - 135 - 141 - 144 - 146 - 148 - 150 - 152 - 156 - 158 - 159 - 162 
- 164 - 169 - 172 - 174 - 175 - 178 - 180 - 185 - 186 - 189 - 190 - 192 - 194 - 195 - 197 - 199 - 204 
- 205 - 206 - 210 - 212 - 213 - 220 - 222 - 223 - 225 - 226 - 228 - 231 - 232 - 235 - 236 - 237 - 240 
- 245 - 248 - 251 - 253 - 261 - 263 - 266 - 269 - 272 - 274 - 276 - 277 - 279 - 280 - 283 - 284 - 285 
- 286 - 287 - 291 - 294 - 295 - 296 - 297 - 304 - 307 - 313 - 314 - 316 - 317 - 318 - 321 - 323 - 326 
- 328 - 331 - 333 - 335 - 336 - 338 - 342 - 345 - 346 - 348 - 350 - 353 - 356 - 358 - 360 - 362 - 363 
- 365 - 368 - 371 - 373 - 376 - 378 - 380 - 382 - 384 - 388 - 392 - 394 - 396 - 401 - 404 - 406 - 407 - 
413 - 415 - 416 - 418 - 420 - 422 - 423 - 425, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS: 27/04/2022 a 31/12/2022. 
DATA DOS CONTRATOS: 27 de abril de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de materiais e insumos Odon-

tológico para manter as Equipes de Saúde Bucal e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) 
do município de Santa Luzia-PB.

CONTRATO Nº 00088/2022 - CONTRATADA: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 08.160.290/0001-42. VALOR 
GLOBAL: R$ 19.440,80 (dezenove mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta centavos). Vencendo 
nos seguinte(s) item(ns): 15 - 30 - 66 - 69 - 81 - 89 - 90 - 122 - 123 - 139 - 142 - 147 - 148 - 149 - 
169 - 178 - 211 - 226, conforme proposta da vencedora anexa ao processo. 

CONTRATO Nº 00089/2022 - CONTRATADA: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, 
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 07.788.510/0001-14. VALOR GLOBAL: R$ 149.881,36 
(cento e quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos). Vencendo nos 
seguinte(s) item(ns): 5 - 8 - 13 - 14 - 16 - 19 - 20 - 21 - 29 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 
- 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 63 - 64 - 68 - 74 - 75 - 83 - 86 - 93 
- 94 - 99 - 100 - 116 - 118 - 119 - 120 - 121 - 124 - 125 - 126 - 129 - 132 - 133 - 140 - 143 - 144 - 145 
- 146 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 164 - 168 - 170 - 172 
- 173 - 176 - 177 - 179 - 180 - 183 - 185 - 186 - 188 - 191 - 194 - 195 - 197 - 199 - 204 - 206 - 208 - 
209 - 210 - 212 - 216 - 219 - 220 - 225 - 229, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00090/2022 - CONTRATADA: ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS 
MÉDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 09.478.023/0001-80. VALOR GLOBAL: R$ 52.005,10 
(cinquenta e dois mil e cinco reais e dez centavos). Vencendo nos seguinte(s) item(ns): 6 - 7 - 17 
- 22 - 54 - 55 - 57 - 60 - 65 - 67 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 92 - 97 - 98 - 128 - 130 - 162 - 163 - 171 - 
174 - 184 - 187 - 189 - 190 - 192 - 193 - 207 - 218 - 221 - 222 - 223 - 224 - 227, conforme proposta 
da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00091/2022 - CONTRATADA: JOSÉ NERGINO SOBREIRA, CNPJ nº 
63.478.895/0001-94. VALOR GLOBAL: R$ 26.628,80 (vinte e seis mil, seiscentos e vinte e oito 
reais e oitenta centavos). Vencendo nos seguinte(s) item(ns): 10 - 58 - 85 - 87 - 88 - 95 - 101 - 102 
- 103 - 104 - 105 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 127 - 141 - 200 - 201 - 203 - 
213 - 214 - 215 - 217, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00092/2022 - CONTRATADA: SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 
11.511.020/0001-43. VALOR GLOBAL: R$ 69.342,40 (sessenta e nove mil, trezentos e quarenta e 
dois reais e quarenta centavos). Vencendo nos seguinte(s) item(ns): 2 - 4 - 9 - 11 - 12 - 18 - 56 - 61 
- 62 - 82 - 84 - 91 - 96 - 106 - 117 - 131 - 134 - 135 - 137 - 181 - 182 - 196 - 198 - 202 - 205 - 228, 
conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS: 29/04/2022 a 31/12/2022. 
DATA DOS CONTRATOS: 29 de abril de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar, através da Pregoeira 

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia 
- Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 27 de Maio de 2022, por meio do site www.portaldecompras 
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item para: REGIS-
TRO DE PREÇO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO A4 210X297MM, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
RITA, PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 99812-1795. E-mail: pmsrpregaoeletronico @gmail.com. Edital: https://licitacoes.
santarita.pb.gov.br/categoria/edi tais; www.tce. pb. gov.br;  www.portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita - PB, 11 de Maio de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA 

DE SAÚDE E PRAÇA, NOS LOTEAMENTOS SOL NASCENTE E PLANO DE VIDA, NO BAIRRO 
DE TIBIRI II, MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público a interposição de recurso pela empresa 
SUPERIOR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA – 36.120.695/0001-61 e contrarrazão protocolada 
pela MALOG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – 08.597.968/0001-59. Após análise criteriosa 
dos instrumentos, a Comisso Permanente de Licitação, conforme o parecer técnico apresentado 
pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Público, deferiu o recurso da SUPERIOR SER-
VIÇOS DE ENGENHARIA LTDA e inabilitou a empresa MALOG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA. Comunica também que a sessão para abertura de proposta será realizada no dia 23 de 
maio, às 11:00, na sede da CPL.

Santa Rita - PB, 11 de Maio de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-

CIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, INCLUINDO TODAS 
AS DESPESAS RELATIVAS A MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS LISTADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS DEMAN-
DAS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE 
SANTA RITA, PB. 

O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍ-
PIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais e observadas as 
disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº 38, de 2017, Decreto Municipal nº 79, de 2021; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019.

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 024/2022, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFU-
RAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS RELATIVAS 
A MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS NO 
TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB, com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, a:

- HIDROTEC PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EIRELI
CNPJ: 24.117.731/0001-80
Valor R$: 5.746.700,00

Santa Rita - PB, 11 de maio de 2022.
SILDO ALVES DE MORAIS

SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de uma 

Creche com capacidade para 50 (cinqüenta) crianças, no âmbito do Programa Paraíba Primeira 
Infância no Município de São Domingos/PB. Data e Local, às 09:00 horas do dia 27/05/2022, na 
sala de Reuniões da CPL, Rua José Alves de Melo, S/N - Centro - São Domingos/PB.

São Domingos/PB, 11 de maio de 2022.
FRANCISCO JERFESON DO NASCIMENTO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
RESULTADO DE PROPOSTA

DISPENSA Nº 00003/2022 – LEI Nº 14.133/2021
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas, em conformidade com Art. 75, inciso 

I – da Lei Federal n.º 14.133/2021, torna público aos interessados o RESULTADO DO CRE-
DENCIAMENTO DE PROPOSTAS DA DISPENSA Nº 00003/2022, que tem como objeto a 
: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Projetos de Engenharia para 
Reforma da Escola Municipal do Ensino Fundamental Tenente Titico Gomes, Ampliação da 
Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Luís Gomes de Sousa Costa e Construção 
de um Campo Society.   MENOR VALOR DE PROPOSTAS OFERTADAS:  EDBERG NOBREGA 
DE MEDEIROS MARTINS, CPF: 054.020.554-08, VALOR TOTAL: R$ 10.000,00. Analisando as 
Documentações enviadas foi constatado que o licitante atendeu os requisitos do edital. Dessa 
forma sagrou-se vencedora de todos os itens cujos valores se encontram compatíveis com o 
valor estimado disposto no edital. 

São José de Espinharas, 11 de Maio de 2022.
ROGERIA JORDANIA DA SILVA ASSIS

AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
RESULTADO DE PROPOSTA

DISPENSA Nº 00004/2022 – LEI Nº 14.133/2021
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas, em conformidade com Art. 75, inciso I – da Lei 

Federal n.º 14.133/2021, torna público aos interessados o RESULTADO DO CREDENCIAMENTO 
DE PROPOSTAS DA DISPENSA Nº 00004/2022, que tem como objeto a Contratação de Empresa 
Especializada para fornecimento de mão de obra para execução de Galpão Coberto para o município 
de São José de Espinharas. PROPOSTAS OFERTADAS: 

AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 29.828.673/0001-16, VALOR 
TOTAL: 28.401,44. Analisando as Documentações enviadas foi constatado que a empresa 
AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI atendeu os requisitos do edital. Dessa 
forma sagrou-se vencedora cujos valores se encontram compatíveis com o valor estimado 
disposto no edital.

São José de Espinharas, 11 de maio de 2022.
ROGERIA JORDANIA DA SILVA ASSIS

AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022
 OBJETO: Contratação de veículos com motoristas destinados ao transporte das equipes de 

Saúde do município de São José de Espinharas/PB, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. A PREGOEIRA OFICIAL, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através e observadas as disposições da Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho 
de 1993, RESOLVE: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 
00014/2022, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: Aparecida 
Dantas Morais, CPF nº 018.006.424-07, VALOR R$ 48.000,00. CRUZ DA MENINA LOCADORA 
DE AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ nº 07.845.051/0001-63, VALOR R$ 138.000,00. VALOR TOTAL 
R$ 186.000,00.

São José de Espinharas - PB, 11 de maio de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito do Município de São José de Espinharas, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade pregão Eletrônico nº 
00014/2022, que objetiva: Contratação de veículos com motoristas destinados ao transporte 
das equipes de Saúde do município de São José de Espinharas/PB; com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): 
Aparecida Dantas Morais, CPF nº 018.006.424-07, VALOR R$ 48.000,00. CRUZ DA MENINA 
LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ nº 07.845.051/0001-63, VALOR R$ 138.000,00. 
VALOR TOTAL R$ 186.000,00.

São José de Espinharas - PB, 11 de maio de 2022.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO AMIGÁVEL

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AMIGÁVEL
CONTRATO Nº 00165/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020 
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de construção de uma praça na 

sede do Município de São José de Piranhas - PB.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB E A3T - CONSTRUÇÃO 

E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 09.047.935/0001-06.
DO TERMO: Com o objetivo de apostilar amigavelmente, para REAJUSTAR o Contrato nº 

00165/2020, com base na sua Cláusula Décima, de acordo com o INCC, referente as medições 
apresentadas, o valor do reajuste é de R$ 157.512,30 (Cento e cinquenta e sete mil, quinhentos 
e doze reais e trinta centavos).

FUNDAMENTO: § 8º, Art. 65, da Lei nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 11 de Maio de 2022.

SANDOVAL VIEIRA LINS
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
para fornecimento de forma parcelada de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades das 
Secretarias Municipal e Prefeitura; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA - R$ 336.865,50.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 11 de Maio de 2022
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Ensiladeira para atender as 

necessidades da secretaria de Agricultura de São Sebastião de Lagoa de roça-PB. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios: 
02080.20.606.2015.1104 - 000472-4.4.90.52.00.00 - 500/700/701/749. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São 
Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00049/2022 - 05.05.22 - AGRO SHOP COMERCIO 
EIRELI - R$ 30.500,00. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00005/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2022, que objetiva: Aquisição de Materiais 
de Limpeza e Higiene Diversos, destinados a atender às Secretarias da Administração Municipal 
– Solânea/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DARLU IN-
DUSTRIA TEXTIL LTDA - R$ 1.830,00; DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL 
LTDA - R$ 2.720,00; INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE 
LTDA - R$ 7.000,00; OLIVEIRA & EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – ME - R$ 39.275,00; 
PAULO PONTES DA SILVA – EPP - R$ 226.251,00.

Solânea - PB, 05 de Maio de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00028/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2022, que objetiva: Aquisição de veículo 
0 KM, motor 1.0, ano/modelo 2021/2022, capacidade para 05 passageiros, para a Secretaria de 
Saúde deste Município. Convênio 0032/2021–SEDAM–PMS; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES 
LTDA - R$ 63.846,00.

Solânea - PB, 02 de Maio de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de veículo 0 KM, motor 1.0, ano/modelo 2021/2022, capacidade para 05 

passageiros, para a Secretaria de Saúde deste Município. Convênio 0032/2021–SEDAM–PMS. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00028/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Mu-
nicípio de Solânea:07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE) – 10.301.2008.1040 
(17010000). ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.99 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANEN-
TE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Solânea e: CT Nº 00117/2022 - 03.05.22 - COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE 
AUTOMOTORES LTDA - R$ 63.846,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO

DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE SAÚDE. FUNDAMENTO 

LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2022. DOTAÇÃO: Recursos Federais: 05.000 SECRETARIA 
DE SAÚDE – F.M.S 05000.10.301.2008.1025 ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA 
UNID SAUDE 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Tacima e: CT Nº 00040/2022 - 04.05.22 - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI - R$ 3.276,00; 
CT Nº 00041/2022 - 04.05.22 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL 
LTDA - R$ 13.540,00.
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ERRATA DO TERMO DE REFERÊNCIA
Processo nº 19.000.011858.2022
Pregão Eletrônico nº 100/2022

Comunicamos a quem interessar, que Termo de Referência do respectivo certame, cujo objeto 
consiste no registro de preços para a contratação de serviços de empresa especializada em locação 
de veículos mensal operacional, tipo rabecão, visando atender as necessidades da Secretaria de 
Estado da Administração/Encargos Gerais do Estado – SEAD/EGE fica com retificado conforme 
o seguinte:

Onde se lê: 8.22 Entregar o objeto licitado em 90 (noventa) dias a contar da aprovação 
do protótipo.

Leia-se: 8.22 Entregar o objeto licitado em 90 (noventa) dias a contar da aprovação do protótipo. 
Para a apresentação dos protótipos através de modelos como catálogos, gráficos ou folders, bem 
como projeto digitalizado, será concedido o prazo de 30 (trinta) dias após assinatura do contrato.

Cadastro CGE nº 22-00753-7.
João Pessoa, 11 de maio de 2022.

Synara Tricia da Costa Oliveira
Responsável pela elaboração do Termo de Referência

AVISO DE LICITAÇÃO – 2ª Chamada
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2021
PROCESSO Nº 19.000.002087.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HO-
RAS DE VOO, CURSO TEÓRICO E EXAME PRÁTICO destinado ao CBMPB/FUNDO ESPECIAL 
DO CORPO DE BOMBEIROS, conforme edital e anexos. 

DATA E HORÁRIO: 25/05/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
NÚMERO DO PREGÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR: 902242021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a primeira chamada foi FRACASSADA, para conhecimento dos 
interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que 
regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, 
e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a segunda chamada da 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00743-8
João Pessoa, 11 de maio de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE REABERTURA 
LICITANTES REMANESCENTES LOTES 3, 4 E 5

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021
O Ministério Público Estadual, através do seu Pregoeiro, torna público para os interessados, 

intimando os representantes das licitantes classificadas no certame citado, para, querendo, 
participarem da  sessão pública de reabertura da fase de negociação para os lotes 03, 04 e 05, 
com o restabelecimento do rito procedimental da modalidade, licitantes remanescentes, confor-
me classificação final dos lotes citados, obedecendo à ordem de classificação, considerando a 
rescisão contratual com a empresa BRASIFORT LOCAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 
ELETRÔNICOS EIRELI, CNPJ Nº 07.659.454/0001-18, no procedimento licitatório modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021, tipo Menor Preço Global Anual, por lote, objetivando a 
Contratação de pessoa jurídica do ramo especializado na prestação de serviços de Auxiliar 
Administrativo, por demanda, a serem realizados de forma indireta e contínua nas unidades 
que compõem o Ministério Público da Paraíba, ficando intimados os interessados da data de 
realização da sessão para o dia 16/05/2022 às 10:00 horas, em sessão pública on line por 
meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, através do site da plataforma 
eletrônica do Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br.  Outras informações pelo fone: (83) 
2107 6073/2107 6064.

João Pessoa, 11 de maio de 2022.
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeiro

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 037/2022

REGISTRO Nº 22-00830-2
OBJETO: MANUTENÇÃO DA ESCOLA E GINÁSIO COBERTO DA ESCOLA E.E.F.M. EZEQUIEL 

FERNANDES, EM JUNCO DO SERIDÓ/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: 30 de maio de 2022, às 09h. 

João Pessoa, 11 de maio de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

CAMAR-CAMARÃO MARICULTURA LTDA – CNPJ/CPF Nº 04.458.510/0003-20 Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Instalação nº 614/2022 em João Pessoa, 25 de março de 2022 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: FAZENDA CASA GRANDE -  cuja área total da propriedade é de 83,4347 ha, sendo 16,50 
ha destinado a implantação de um Projeto de carcinicultura e 9,48 ha de viveiros escavados. Na 
(o) – Zona Rural, SN – Município: São Miguel de Taipu– UF: PB – CEP: 5833400 PROCESSO Nº: 
2021-006365/TEC/LI-7992

RR IMOBILIARIA LTDA, CNPJ: 07.869.501/0001-58, torna público que requereu a SEMAPA – Secre-
taria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Instalação para Construção 
de Galpão Comercial, situadono Loteamento Nossa Senhora da Conceição, Quadra 09, Lote 02, 
Renascer– Cabedelo/PB.

EDITAL Nº 01
 PEDIDO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO   

REQUERENTE(S): Dr. CAIQUE CIRANO DI PAULA, advogado, inscrito na OAB/PB sob nº 16.341.
PROCESSO DE USUCAPIÃO 
PROTOCOLO N.N001138841

MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO: Não existe
IMÓVEL: Terreno Urbano, sita na Travessa Severino Lopes da Silva, Bairro Belo Horizonte, 

em Patos-PB.
Nome(s) do(s) titular(es) de direitos reais e de outros direitos registrados na matrícula/

transcrição do imóvel usucapiendo: JAILTON LIRA FERNANDES, brasileiro, mecânico, casado 
sob o regime de comunhão parcial de bens, na vigência da Lei Federal 6.515/77, celebrado 
aos 18/03/1992, conforme Registro de Casamento sob número 11.823, do Livro número 31 
B, fls. 137, datado de 18 de março de 1992, fornecida pelo Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Naturais – Céu Palmeira, Serviço Registral, desta cidade e Comarca de Patos-PB, 
cuja cópia fica arquivada em meu Serviço Notarial, nascido em 12/07/1970, portador do(a) 
RG - Cédula de Identidade de Registro Geral de número 1.394.717, Órgão Emissor SSP-PB, 
e, do CPF/MF de número 714.057.984-91, filiação: Francisco Nemezio Fernandes e Maria 
Vilanni Lira Fernandes, e, sua esposa, a Sra. ADRIANA CORDEIRO FERNANDES, brasilei-
ra, professora, casada, nascida em 23/09/1973, portadora do(a) RG - Cédula de Identidade 
de Registro Geral de número 2.418.597, Órgão Emissor SSP-PB, e, do CPF/MF de número 
929.429.114-68, filiação: Manoel Wigberto Cordeiro e Edileuza Gomes Cordeiro, residentes 
e domiciliados na(o) Rua Severino de Oliveira Braz, número 160, Bairro Maternidade, na 
cidade de Patos, no Estado da Paraíba.

Nomes dos confinantes tabulares e de fato: lado dos fundos, o Sr. MARCOS ANTONIO 
DE OLIVEIRA, brasileiro, mecânico, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, na 
vigência da Lei Federal 6.515/77, celebrado aos 27/12/2006,conforme Registro de Casamento 
sob número 5.783, do Livro número B 19, fls. 266v, datado de 27 de dezembro de 2006, fornecida 
pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais – Céu Palmeira, Serviço Registral, desta 
cidade e Comarca de Patos-PB, cuja cópia fica arquivada em meu Serviço Notarial, nascido em 
16/05/1960, portador do(a) RG - Cédula de Identidade de Registro Geral de número 661.158-
2ªVia, Órgão Emissor SSP-PB, e, do CPF/MF de número 421.755.344-72, filiação: Antônio 
Joaquim de Oliveira e Maria Delmissia de Oliveira, e, sua esposa, a Sra. MARIA DO SOCORRO 
HONORIO DE OLIVEIRA, brasileira, do lar, casada, nascida em 16/05/1962, portadora do(a) 
RG - Cédula de Identidade de Registro Geral de número 3434000, Órgão Emissor SSP-PB, 
e, do CPF/MF de número 081.760.094-90, filiação: Lauro Bernardo de Sousa e Francisca 
Honório Bernardo, residentes e domiciliados na(o) Rua Lima Campos, número 176, Bairro São 
Sebastião, na cidade de Patos, no Estado da Paraíba; e o Sr. JAILTON LIRA FERNANDES, 
brasileiro, mecânico, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 
Federal 6.515/77, celebrado aos 18/03/1992, conforme Registro de Casamento sob número 
11.823, do Livro número 31 B, fls. 137, datado de 18 de março de 1992, fornecida pelo Cartório 
de Registro Civil de Pessoas Naturais – Céu Palmeira, Serviço Registral,desta cidade e Comarca 
de Patos-PB, cuja cópia fica arquivada em meu Serviço Notarial, nascido em 12/07/1970, por-
tador do(a) RG - Cédula de Identidade de Registro Geral de número 1.394.717, Órgão Emissor 
SSP-PB, e, do CPF/MF de número 714.057.984-91, filiação: Francisco Nemezio Fernandes e 
Maria Vilanni Lira Fernandes, e, sua esposa, a Sra. ADRIANA CORDEIRO FERNANDES, bra-
sileira, professora, casada, nascida em 23/09/1973, portadora do(a) RG - Cédula de Identidade 
de Registro Geral de número 2.418.597, Órgão Emissor SSP-PB, e, do CPF/MF de número 
929.429.114-68, filiação: Manoel Wigberto Cordeiro e Edileuza Gomes Cordeiro, residentes e 
domiciliados na(o) Rua Severino de Oliveira Braz, número 160, Bairro Maternidade, na cidade 
de Patos, no Estado da Paraíba; do lado direito, o Sr. JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO, 
brasileiro, autônomo, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 
Federal 6.515/77,celebrado aos 15/07/1991, conforme Registro de Casamento sob número 
6.205, do Livro número 22 B, fls. 21, datado de 15 de julho de 1991, fornecida pelo Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Naturais – Francisco de Assis F. Azevedo, Serviço Registral,da cidade 
de Piancó-PB, cuja cópia fica arquivada em meu Serviço Notarial, nascido em 11/10/1969, por-
tador do(a)RG - Cédula de Identidade de Registro Geral de número 1.351.121, Órgão Emissor 
SSP/PB, e, do CPF/MF de número 726.711.304-49, filiação: Oscar Rodrigues da Silva e Josefa 
Alves da Silva, e, sua esposa, a Sra. IRACY MARIA LEITE SILVA, brasileira, do lar, casada, 
nascida em 24/07/1964, portadora do(a) Carteira de Habilitação de número 05390389927, Órgão 
Emissor DETRAN-PB, e, do CPF/MF de número 396.473.154-49, filiação: Felizardo Severino 
Leite e Maria Leite Sobrinho, residentes e domiciliados na(o) Travessa Severino Lopes da Silva, 
s/n, Bairro Belo Horizonte, na cidade de Patos, no Estado da Paraíba; do lado esquerdo, o Sr. 
JAILTON LIRA FERNANDES, brasileiro, mecânico, casado sob o regime de comunhão parcial 
de bens, na vigência da Lei Federal 6.515/77, celebrado aos 18/03/1992, conforme Registro 
de Casamento sob número 11.823, do Livro número 31 B, fls. 137, datado de 18 de março de 
1992, fornecida pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais – Céu Palmeira, Serviço 
Registral,desta cidade e Comarca de Patos-PB, cuja cópia fica arquivada em meu Serviço No-
tarial, nascido em 12/07/1970, portador do(a) RG - Cédula de Identidade de Registro Geral de 
número 1.394.717, Órgão Emissor SSP-PB, e, do CPF/MF de número 714.057.984-91, filiação: 
Francisco Nemezio Fernandes e Maria Vilanni Lira Fernandes, e, sua esposa, a Sra. ADRIANA 
CORDEIRO FERNANDES, brasileira, professora, casada, nascida em 23/09/1973, portadora 
do(a) RG - Cédula de Identidade de Registro Geral de número 2.418.597, Órgão Emissor SSP-
-PB, e, do CPF/MF de número 929.429.114-68, filiação: Manoel Wigberto Cordeiro e Edileuza 
Gomes Cordeiro, residentes e domiciliados na(o) Rua Severino de Oliveira Braz, número 160, 
Bairro Maternidade, na cidade de Patos, no Estado da Paraíba, sendo todos respectivamente 
proprietários do imóveis objetos das matrículas nºs 33.061, 1.660, 29.839, 40.722 e 44.536,do 
Cartório de Registro Geral de Imóveis desta cidade e Comarca de Patos-PB. 

MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Extrajudicial
O OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO E COMARCA DE PATOS, CO-

MARCA DE PATOS-PB., Dr. Fernando Meira Trigueiro, no uso de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do Provimento CNJ n. 65/2017 do Egrégio Conselho Nacional de 
Justiça, bem como as Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste 
Estado da Paraíba, FAZ SABER a todos que do presentes Senhores e TERCEIROS EVENTU-
ALMENTE INTERESSADOS, que tramita nesta Serventia Imobiliária o processo de usucapião 
em epígrafe, instaurado a pedido do(s) Requerente(s) JAILTON LIRA FERNANDESe, sua 
esposa, a Sra. ADRIANA CORDEIRO FERNANDES, já qualificados acima, tendo por objeto 
o imóvel constante de UM TERRENO, situado na Travessa Severino Lopes da Silva, s/n, no 
Bairro Belo Horizonte, nesta cidade de Patos-PB, medindo de forma irregular 23,16m x 17,00m 
x 22,90m x 9,70m, com uma área total de 296,55m2 (duzentos e noventa e seis e cinquenta e 
cinco metros quadrados), com as seguintes confrontações e dimensões: oeste(frente), com a 
Travessa Severino Lopes da Silva, numa linha de 23,16m; leste(fundos), com o imóvel nº 86 e 
imóvel s/nº, numa linha de 22,90m; norte(lado direito), com imóvel s/nº, numa linha de 17,00m; 
e sul(lado esquerdo), com imóvel s/nº, numa linha de 9,70; com inscrição imobiliária municipal 
sob o nº 51.022.101.0013.000.0,mais acessões e/ou benfeitorias. Alega(m) manter posse mansa, 
pacífica e ininterrupta, (a justo título e boa-fé) com ânimo dedono(s) sobre aludido imóvel, há 
SEIS (06) anos. E para fazer chegar ao conhecimento de seus destinatários e ao público em 
geral, é publicado o presente para, querendo, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, oferecer 
impugnação ao pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. A não apresentação de 
impugnação implicará anuência tácita ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. 
O processo poderá ser consultado no site www.carlostrigueiro.com.br, ou de forma presencial 
na serventia situada à Rua Peregrino Filho, sob nº 130, Centro, em Patos-PB, no horário de 
08:00 às 17:00 horas. Isto posto, lavro o presente para ser afixado no lugar de costume nesta 
Serventia e publicado por duas vezes, em jornal local de grande circulação, pelo prazo de 15 
(quinze) dias cada um. Fernando Meira Trigueiro. Dado e passado nesta cidade de Patos(PB) 
aos 14de março de 2022. 

Fernando Meira Trigueiro.
Oficial de Registro de Imóveis 

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$      144.797.158,71 a "em diante" Contribuição 
máxima R$ 51.113,39

João Pessoa, 11 de maio  de 2022
André Pacelli Bezerra Viana

Presidente OCB/PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA – O Presidente da 
Federação Paraibana de Voleibol, com fulcro nos estatutos em vigor, CONVOCA a Assembléia 
Geral Ordinária da FPV para reunir-se às 18:30 horas do dia 26 de Maio de 2022 em primeira 
convocação e meia hora após em segunda convocação, na sede da Federação Paraibana de 
Voleibol situada a Rua João Bernardo de Albuquerque nº 99 salas 203 e 204 - Bairro Tambiá,  
nesta cidade para deliberar sobre a seguinte ordem: A- Apreciar e julgar o parecer do Conselho 
Fiscal, referente ao exercício de 2021; B- Apresentação do relatório das atividades de 2021; 
-D- Conceder títulos honoríficos. F - Assuntos Gerais. A Assembléia está aberta a participação 
de filiados ou vinculados sem direito a voto sendo garantido o direito voz.  Presidente Carlos 
Fernandes de Lima Filho

ROZEMBERG FERREIRA DO NASCIMENTO, inscrito no CPF nº 066.956.384-62, torna público 
que requereu a SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura, à LICENÇA OPE-
RACIONAL DE CONSTRUÇÃO, de UMA ACADEMIA DE GINÁSTICA no lote de terreno sob nº 03 
da quadra 5/B,  localizada na Rua Alice Isidro da Silva, no loteamento praia do Poço, Bairro Portal 
do Poço Cabedelo/PB.

IDEALIZA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 17.810.266/0001-00, torna 
público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo 
aLicençade Operação para Construção de Residencial Multifamiliar, situadono Loteamento Inter-
mares, Quadra 24, Lote 05, Intermares– Cabedelo/PB.

A empresa REPUBLICA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ: 09.472.746/0001-
72, torna público que requereu da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura 
de Cabedelo a LO – Licença de Operação, para um edifcio multifamiliar com 1.320,77M2, em 
um Lote de Terreno n° 22, da quadra 06, localizado na Rua Virginia Maria Nogueira Gadelha 
Pimentel, s/n, Bella vista II, Intermares, Cabedelo. (Conforme Resolução CONAMA 006 de 
24/01/1986)
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